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Krizový štáb města str. 7
Od 10. března je aktivováno krizové řízení 
města. Starosta Josef Pátek ustavil pracovním  
orgánem dle krizového zákona Krizový štáb 
města Čelákovic, který průběžně přijímá opat-
ření k ochraně obyvatel města.

Optimalizace železniční trati str. 10
Až do června 2022 budou probíhat stavební 
práce na optimalizaci úseku železniční trati mezi 
Lysou nad Labem a Čelákovicemi. Nejvýznam-
nějším stavebním objektem je výměna součas-
ného železničního mostu přes řeku Labe za 
most nový.

Téma měsíce: Čtvrtstoletí sportovní  
organizace Orka florbal str. 18–19
Celých 25 let existence si připomíná sportovní 
subjekt Orka florbal, který vzorně reprezentuje 
město Čelákovice svými sportovními úspěchy.

z obsahu
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V letošním roce uplyne 75 let od konce 2. světové 
války. Tři generace na evropském kontinentu ne-
poznaly válečný konflikt, což je něco ojedinělého. 
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci 
v České republice si ani město Čelákovice nepři-
pomíná tuto historickou událost slavnostním aktem 
s účastí veřejnosti u pomníku padlých na náměstí 
5. května. Alespoň tímto příspěvkem a symbolic-
kým položením věnců vedením města Čelákovic 
chceme přispět k tomu, abychom nezačali vytrácet 

povědomí o významných dějinných událostech. Je 
skutečností, že si toto významné výročí připomíná 
relativně úzký a postupně se zužující okruh lidí.
Kdyby před tři čtvrtě stoletím zvítězil nacismus, 
nemluvilo by se zde nejspíše česky. Proto, že čes-
ký národ by neexistoval. Všem, kteří vzdorovali 
německému nacismu a nasadili své lidské životy, 
vděčíme za jejich odvahu a nikdy jim nemůžeme 
být dostatečně vděčni. I Čelákovice měly oběti 
v nacistických koncentračních táborech. Kronikář 
města František Vlasák je zaznamenal ve vzpo-
mínce na občany, kteří se nevrátili, v roce 1945.
Válečným hrdinům se komunistická totalita od-
vděčila mnohaletým vězněním a jako největší zlo-
čince je postavila na okraj společnosti. I na tuto 
temnou stránku dějin 20. století bychom měli my-
slet ve chvíli, kdy si připomínáme hrdinství vojáků 
i civilistů z 2. světové války. Na symbolicky po-
jmenovaném – čelákovickém náměstí 5. května.

Josef Pátek, starosta,
Petr Studnička, místostarosta I

Tři čtvrtě století od konce 2. světové války

Vedení města při vzpomínkovém aktu u pomníku u že-
lezničního mostu v květnu 2019. Foto: -dv-

Máj, Karel Hynek Mácha: ...Je pozdní večer - první máj - večerní máj - je lásky čas... Foto: -dv-
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úvodník

Respondeo, z. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)

mobil:  775 561 848 (pí Zajíčková)

e-mail:  poradna@respondeo.cz
 info@respondeo.cz

web: www.respondeo.cz

Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. 
v budově radnice na náměstí 5. května (vedle 
podatelny). Více informací na uvedených kon-
taktech.

str. 2 prosinec 2016

Vánoce přicházejí
Zase po roce tu máme pro mnohé to nejkrás-
nější období roku. Vstupujeme do adventního 
času, který neomylně hlásí, že přichází Štědrý 
den. Přeji proto všem úspěšně zvládnutý ad-
vent, který bude jistě plný stresu ze zařizování 
pohodových a klidných Vánoc.
Prosinec je také obdobím, kdy bilancujeme 
uplynulý rok a chystáme si plány na rok příští. 
Pokud mám bilancovat za město rok 2016, tak 
jsem spokojený, i když některé věci se nepo-
dařilo dotáhnout do konce. Velkou radost mám 
z realizovaných investičních akcí, protože jsou 
velmi potřeba a jistě řada občanů je vítá. Taktéž 
mám radost z toho, že naše město žije velkým 

množstvím kulturních, sportovních a společen-
ských akcí. Na těchto akcích se společně po-
tkáváme a vždy diskutujeme aktuální problémy 
nejen města, ale i vaše osobní pocity ze života 
ve městě. Za tuto zpětnou vazbu moc děkuji, 
protože je velmi cenná.
Naopak nejsem spokojen s rychlostí příprav vel-
kých investičních akcí, jako je kanalizace Záluží 
nebo rekonstrukce městské části Jiřina. Věřím, 
že na konci příštího roku už budu o těchto dvou 
tématech psát v pozitivním smyslu.
Po loňském zkušebním provozu jsme i letos pro 
naše nejmenší připravili umělé kluziště na ná-
městí. Tentokráte bude o něco větší a bude na 
náměstí delší dobu.
V závěru roku také nechybí krásné adventní 
a vánoční koncerty, a to jak v Kulturním domě, 
tak v Městském muzeu. Na všechny tyto akce 
vás srdečně zvu.

Přeji vám klidné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do roku 2017.

Váš starosta
Josef Pátek

ZPRÁVY Z RADNICE, INFORMACE
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 úvodník

Na náměstí 5. května!
Internetové připojení zdarma je dostupné 
na ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice
a heslem: celakovice.

Respondeo, o. s. –
OBČANSKÁ PORADNA

tel./fax: 325 511 148 (kancelář Nymburk)
mobil: 775 561 848 (pí Zajíčková)
e-mail:  poradna.nymburk@opnymburk.cz; 

info@opnymburk.cz
http://www.opnymburk.cz
Konzultace v Čelákovicích: Bezplatné pro-
fesionální poradenství je poskytováno každou  
1. středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hod. v bu-
dově radnice na náměstí 5. května (vedle poda-
telny). Více informací na uvedených kontaktech.

KATALOG místních 
podniků, firem, podni-
katelů, služeb apod.

Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, 
která je součástí webových stránek města  
www.celakovice.cz (pod oddílem Organiza-
ce/služby), nabízí zdarma místním podnikům 
a podnikatelům dát o sobě vědět.
Žádáme proto všechny ty, kteří sídlí v našem 
městě či zde poskytují služby, aby využili této 
možnosti a vyplněním on-line formuláře se 
do katalogu ZDARMA zaregistrovali.

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

SEPARUJTE TYTO PLASTY
A NÁPOJOVÉ KARTONY VE ŽLUTÝCH

KONTEJNERECH NA PET!
PET = 1
HDPE = 2
LDPE = 4
PP = 5
PS = 6
C/PAP = 81
C/PAP = 84

 PET = 1
 HDPE = 2
 LDPE = 4
 PP = 5
 PS = 6
 C/PAP = 81
 C/PAP = 84

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice

tel.: 326 992 682

PROVOZNÍ DOBA
 út 10.00–15.00 
 st  12.00–18.00
 čt 10.00–15.00
 pá  12.00–18.00
 so 9.00–12.00 14.00–17.00

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ČELÁKOVIC
NABÍDKA SLUŽEB

Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – pedikúra, masáže, parafínové zábaly, 
odvoz autem např. k lékaři, na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.

V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.
Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 999 801, 721 361 041, 

e-mail: snitila@celakovice-mesto.cz, www.celakovice.cz
oddíl ORGANIZACE/SLUŽBY, sekce Sociální péče – Pečovatelská služba

Kalendář akcí na webu města
Na titulní stránce webových stránek města Čelákovic – www.celakovice.cz je Kalendář akcí  
ve městě, který informuje o akcích, jež aktuálně ve městě probíhají. Pro zveřejnění svých akcí 

v tomto kalendáři můžete zaslat informace na e-mail: kalendar@celakovice.cz nebo  
se zaregistrovat na stránkách města a poté si akce sami přidávat a popřípadě i editovat.

POZOR
NA UZÁVĚRKU ZMČ!
Uzávěrka lednového čísla (1–2017)

Zpravodaje je již v pondělí 12. 12. 2016.
Předpokládané vydání pak 2. 1. 2017.

V pátek 23. prosince 2016 
NENÍ na Městském úřadě 

v Čelákovicích ÚŘEDNÍ DEN.

upozornení
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Na náměstí 5. května!

Internetové připojení zdarma je dostupné na 
ploše náměstí pod názvem NAMESTI_free.
Je omezeno vždy na dobu jedné hodiny, a to 
pod uživatelským jménem: celakovice a hes-
lem: celakovice.

KATALOG místních
podniků, firem, 

podnikatelů, služeb apod.

Aplikace s názvem „KATALOG FIREM“, která je 
součastí webových stránek města www.celako-
vice.cz (pod oddílem Organizace/služby), nabízí 
zdarma místním podnikům a podnikatelům dát 
o sobě vědět.
Žádáme proto všechny ty, kteří sídlí v našem 
městě či zde poskytují služby, aby využili této 
možnosti a vyplněním on-line formuláře se do 
katalogu ZDARMA zaregistrovali.

SBĚRNÝ A SEPARAČNÍ DVŮR
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mochovská č. p. 116, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 992 682

PROVOZNÍ DOBA
út 10.00–15.00
st  12.00–18.00
čt 10.00–15.00
pá  12.00–18.00
so 9.00–12.00 14.00–17.00

Složitá doba 
„covidová“

Doba trvání nouzového stavu, byla prodloužena 
pro celé území České republiky. Jak se situace 
vyvine dál, bude záležet jak na vývoji pandemie 
spojené s šířením onemocnění COVID-19, tak 
na rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR.
Nacházíme se ve složité době a dopady sou-
časného dění výrazně ovlivní společenský, 
zdravotní i hospodářský vývoj jak na celém 
světě, tak i v České republice, Čelákovice ne-
vyjímaje. Globální problém musíme řešit i na 
lokální úrovni. Starosta města Josef Pátek ak-
tivoval krizové řízení města dne 10. března po 
vyhlášení prvních mimořádných opatření Mini-
sterstva zdravotnictví. Ihned byl ustaven v sou-
ladu s krizovým zákonem Krizový štáb města 
Čelákovic. S opatřeními na ochranu obyvatel 
města, která krizový štáb průběžně přijímá, jste 
seznamováni na webu města www.celakovice.
cz, na oficiálním facebookovém profilu Město 
Čelákovice i v aplikaci Mobilní rozhlas. Vzhle-
dem k tomu, že místostarostou města jsem při-
bližně 1,5 roku, musím na tomto místě ocenit 
rychlou, věcnou a odpovědnou činnost, kterou 
členové krizového štábu odvádějí. Věřte, že při-
jímat řadu opatření není ani populární ani jed-
noduché.
Město zajistilo od roku 1989 v rámci svých 
možností největší logistickou akci. Všem obča-
nům s trvalým pobytem (resp. u cizinců s dlou-
hodobým pobytem) v Čelákovicích byla bez 
ohledu na věk distribuována bezplatně alkoho-
lová dezinfekce Anti-COVID v láhvích o objemu 
750 ml. Dovolte mi na tomto místě poděkovat 
všem, kteří se podíleli na celé této akci a při-
spěli k jejímu zdárnému průběhu. Plošná dis-
tribuce města probíhala po jednotlivých voleb-
ních okrscích od 29. března do 11. dubna, a to 
především s ohledem na množství disponibilní 
dezinfekce, kterou město mohlo svým obča-
nům distribuovat. 
Samospráva města musí reflektovat i propad 
daňových příjmů do rozpočtu města v návaz-
nosti na pandemii. Již byly zrušeny dvě in-
vestiční akce pro letošní rok. Bohužel nebude 
provedena rekonstrukce sportovního hřiště 
u areálu Základní školy v ulici J. A. Komenské-
ho, stejně tak nebude zahájena rekonstrukce 
elektroinstalace v Kulturním domě. „Úspora“ na 
těchto dvou nerealizovaných investicích města 
dosáhne asi 35 mil. Kč. Musíme se připravit na 
horší časy a jednat odpovědně.
Dovolte, abych vám všem popřál hezké květno-
vé dny. Prožijte je ve zdraví!

Miroslav Opa, místostarosta III

SEPARUJTE TYTO  
PLASTY A NÁPOJOVÉ 

KARTONY VE ŽLUTÝCH 
KONTEJNERECH NA PET

 PET  = 1
 HDPE  = 2
 LDPE  = 4
 PP  = 5
 PS  = 6
 C/PAP  = 81
 C/PAP  = 84

SEPARUJTE TYTO
PLASTY A NÁPOJOVÉ

KARTONY VE ŽLUTÝCH
KONTEJNERECH NA PET

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, p. o.
NABÍDKA SLUŽEB PRO KLIENTY S PLATNOU SMLOUVOU

Využijte poskytovaných služeb Pečovatelské služby – odvoz autem např. k lékaři,  
na úřad nebo kamkoli i mimo Čelákovice.

SMLOUVU JE MOŽNÉ UZAVŘÍT KDYKOLI.

V případě zájmu ji kontaktujte denně v době od pondělí do pátku mezi 7.30 a 16.00 hod.
Kostelní 26, 250 88 Čelákovice,

tel.: 326 999 801, 721 361 041, e-mail: pscelakovice@volny.cz, www.pscelakovice.cz 

Zpravodaj
i tentokrát roznáší 

dobrovolníci!

Česká pošta oznámila městu Čelákovice dne 
24. března, že pozastavuje po dobu nouzové-
ho stavu službu „Roznáška informačních/pro-
pagačních materiálů“, do které spadá i roznos 
Zpravodaje města Čelákovic. Z tohoto důvodu 
zajišťují roznos květnového vydání Zpravodaje 
dobrovolníci.
Zdvořile žádáme čtenáře o pochopení s případ-
nými problémy spojenými s roznosem. 
Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich ochotu 
a vykonanou práci! Vážíme si jí.

Petr Studnička,
předseda redakční rady Zpravodaje
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Čelákovická vrchnost za třicetileté války a její osudy v letech navazujících
1618–1668

část 2
Pokračování z č. 4/2020

Po bitvě u Lipska 1642 uprchla opět část čelákovických obyvatel do 
Prahy. Obyvatelstvo už nešetřili roku 1643 ani císařské pluky generála 
Gallase a Krištofa z Rothkirchu. Čím méně jídla a majetku bylo možno 
místnímu obyvatelstvu pobrat, tím více mezi obyvatelstvem vojáci řá-
dili. V letech 1644–1645 se uvádí městečko Čelákovice jako prakticky 
prázdné a vyrabované.
Třicetiletá válka byla ukončena 24. 10. 1648 tzv. Vestfálským mírem 
a plukovník Karel hrabě Haugvic a baron z Biskupic se vrátil do Čelá-
kovic v lednu 1649. Městečko bylo liduprázdné a ve zuboženém stavu. 
Svého strýce Alexandra Jošta zde v tu dobu již také nenašel. Zdejší ma-
jetky včetně tvrze prodal Alexandr Jošt již v letech 1641–1642 Jindřichu 
Janovi z Bubna a přesouvá se na Moravu, kde koupil panství Rymice 
s tvrzí poblíž zámku Holešov, na němž v dětství vyrůstal. Zde zemřel pár 
měsíců po konci války roku 1649, zanechávaje vdovu Marii Salomenu. 
Karel se usadil na čelákovické hájovně, která nebyla vypálena a jako 
jediná zůstala v majetku Haugviců. Oženil se ještě téhož roku s dív-
kou, k níž zahořel láskou v době, kdy dospíval u strýce v Čelákovicích. 
Měšťanskou šlechtičnu Annu Haužwiczku ze Swietic si odvedl z města 
Brandýsa do hájovny a roku 1651 je uváděn v soupisu lesníků Jeho Mi-
losti Císaře na panství brandýském. 
Důvodem společenského úpadku Karla Haugvice byly primárně finanční 
problémy. Měl sice nárok na značné majetky po svých rodičích (Lin-
hartovy, Milotice, Kralice a Rokytnice), ty však vinou špatné správy po-
ručníků (Maxmilián kníže z Ditrichsteina, Fridrich z Oppersdorfu a Eliáš 
z Wiesenbergu) a advokátů (Pešat a Wizenberg) mizely ještě v průběhu 
války. Celé dědictví se natolik zkomplikovalo, že tzv. „haugvicovská 
kauza“ se málem dostala až k císaři. Tomu včas a zištně zabránil Jan 
hrabě z Rottálu, a tak na Karla ze všech majetků připadl jen podíl na 
vypleněné Rokytnici, k němuž se dostal až dne 22. 6. 1656 v Brně. Ro-
kytnický zámek byl neobyvatelný, a tak se Karel rozhodl zůstat v Čelá-
kovicích, kde v té době již vychovával s manželkou dva syny (Karel nar. 
3. 12. 1649 a Václav nar. 24. 11. 1650). Zpustošené a vyrabované pan-
ství Rokytnice s vypáleným zámkem se rozhodl prodat a vylepšit své 
společenské postavení v Čelákovicích. 
Karel hrabě Haugvic a baron z Biskupic odprodal jezuitům olomouc-
kým dne 10. 4. 1663 společně se svým nevlastním bratrem Ladislavem 
Aloisem hrabětem Haugvicem, správcem rodového jmění, Rokytnici (zá-
mek, ves s dvorem poplužním a pivovarem, dále městys Kokory a ves 
Lukavu za cenu 30 000 zlatých rýnských a 300 zlatých klíčného). Splátky 
z tohoto prodeje nebyly pravděpodobně nikdy dořešeny, neboť Ladislav 
Alois, který žil na Moravě v Tovačově a měl věci kolem prodeje zajis-
tit, zemřel za nevyjasněných okolností i s vdovou po Alexandru Joštovi 
Haugvicovi (Marií Salomenou hraběnkou Breuner) dne 28. 5. 1665 v To-
vačově. V letech 1665–1668 se snažil Karel Haugvic dořešit platby za 
rokytnické panství sám, proto navštívil několikrát Rokytnici, zde však 

také za nevyjasněných okolností umírá roku 1668. Teta zemřelých bra-
trů, Benigna hraběnka z Gašína roz. Haugvicová podala žaloby, v nichž 
se soudila o vydání kupních smluv na tyto majetky. Její následnou smrtí 
se celá záležitost ukončila a nikdy nedořešila.
Potomci Karla hraběte Haugvice a barona z Biskupic (1618–1668) se 
k finančním prostředkům z prodeje rodových majetků nikdy nedostali. 
Starší syn Karel, nar. 3. 12. 1649, se v dospělosti oženil roku 1685 s Jo-
hannou Barborou z Heydlberku (1664–1744), s níž měl jen jediného syna 
Josefa Haugvice (1687–1747). Ten se v dospělosti oženil (24. 9. 1714) 
s Magdalenou Evou z Reichenburgu (1692–1753).
Přestěhoval se za ní do města Brandýsa nad Labem, kde si nechal roku 
1735 vystavět honosný měšťanský dům č. 181, a měl s ní šest dětí (Jan 
Pavel 1715–1757, Václav 1717–1778, Anna Františka nar. 1719, Mag-
dalena nar. 1722, Josef Šimon nar. 1724 a František Josef 1727–1733). 
Tito jejich potomci však dalšímu finančnímu úpadku rodiny již zabránit 
nedokázali. Posledním z nich, který pojal za manželku dne 24. 10. 1768 
chudou aristokratku, byl majitel rybárny č. 176 Josef Haugvic (z Bis-
kupic) sňatkem s Antonií roz. Holopherek (von Holopher), s níž měl je-
denáct dětí. Rozdrobení zbytku rodinného majetku, mezi tolik dětí tím 
bylo zpečetěno. Ve městě Brandýse a okolí sice ještě ovládli na sto let 
obchod s rybí komoditou, postupně však splynuli s prostým lidem měs-
ta Brandýsa, kde byli nadále vedeni jako svobodní, měšťané a rybáři.
Sláva a věhlas tohoto kdysi slavného moravského šlechtického rodu tak 
nakonec v důsledku třicetileté války upadl v zapomnění na panství bran-
dýském v Čechách.

Josef Břečka, historik, politolog, etnolog,
Pavel Černý, historik a vedoucí muzea družstevnictví

Alianční erb manželů – Karel Haugwicz baron z Biscupicz pán na Linhartovech, Miloti-
cích, Kralicích a Rokytnici 1576–1635 a Johanny Benigny Bruntálské z Vrbna
Doprovodné obrázky, zdroj: archiv autorů

Erb rodu Haugwiczů z Biscupicz Erb rodu Haužwiczky ze Světicz Erb rodu Holopherek
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o čem jednali radní města

Úpravy domu č. p. 1442–1443
Rada města po schválení zadávací dokumenta-
ce veřejné zakázky malého rozsahu skupiny C 
na stavební práce s názvem „Čelákovice – by-
tový dům v ulici Prokopa Holého 1442–1443, 
stavební úpravy – výměna střešního pláště“ 
později schválila jako pro město nejvhodnější 
nabídku uchazeče NEO BUILDER, a. s., v ceně 
4 135 597,11 Kč včetně DPH včetně příslušné 
smlouvy o dílo.

Hala BIOS
Radní rozhodli o výběru pro město nejvhodněj-
ší nabídky podané účastníkem řízení Stavební 
společnost GUTTENBERG, s. r. o., na plnění 
podlimitní veřejné zakázky na stavební prá-
ce „Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS 
v Čelákovicích“ za cenu 9 651 934,68 Kč včetně 
DPH a schválili uzavření a text příslušné smlou-
vy o dílo.
Dále radní schválili uzavření a text smlouvy 
o dílo s DIS Praha, s. r. o., jako zhotovitelem na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „ČELÁKOVICE – Nové oplocení a mani-
pulační plocha u sportovní haly BIOS“ v celkové 
ceně 2 077 903,80 Kč včetně DPH.

Sportovní hřiště u ZŠ
Rada města rozhodla o výběru pro město nej-
vhodnější nabídky podané účastníkem řízení 
Linhart, spol. s r. o., na plnění podlimitní veřej-
né zakázky na stavební práce „Nové sportovní 
hřiště u ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, p. o.“ za 
cenu 4 718 938,30 Kč včetně DPH a schválila 
uzavření a text příslušné smlouvy o dílo.

Potvrzení ve funkci
Rada města potvrdila ve funkcích od 1. 8. 2020 
ředitelky Dagmar Horáčkovou (MŠ v ulici Ru-
munské) a Viktoriji Hanžlíkovou Krafovou (ZUŠ 
Jana Zacha Čelákovice).

Archeologický výzkum v Záluží
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
s Městským muzeem v Čelákovicích, p. o., 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci s názvem „Čelákovice – záchranný ar-
cheologický výzkum – splašková kanalizace 
v Záluží“.

Úprava zeleně
Rada města schválila text a uzavření smlouvy 
o dílo s Michalem Stejným na realizaci zakázky 
malého rozsahu „Realizace úprav zeleně Roose-
veltova, západní část“ za částku 235 018,30 Kč 
včetně DPH.

Prodej obecních bytů v Milovicích
Rada města schválila v souladu s pravidly po-
stupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města 
Čelákovice v obci Milovice vymezených v do-
mech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, 
jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový 
prostor, celkem 104 záměrů na prodej bytových 
jednotek za minimální částky – tyto byly zveřej-
něny na úřední desce města Čelákovic.

Finanční záležitosti
Rada města schválila rozpočtová opatře-
ní – změny rozpočtu města Čelákovic 2020  

č. 2 a 3. Dále vzala na vědomí přesuny mezi 
položkami v rámci paragrafů 2219, 3231, 5311 
a 6402 rozpisu rozpočtu města 2020 provedené 
k 29. 2. 2020.

Dotace města
Rada města rozhodla o poskytnutí individuál-
ních dotací žadatelům a schválila uzavření pří-
slušných veřejnoprávních smluv:
n  Náboženská obec Církve československé 

husitské v Čelákovicích (SML/2020/290/DI-
-CPR1), 30 000 Kč – na náklady spojené 
s opravou oplocení Husova sboru Nábožen-
ské obce CČSH v Čelákovicích;

n  SVAZ MODELÁŘŮ ČR Modelářský klub, p. s., 
Brandýs nad Labem-79 (SML/2020/305/DI-
-SPP1), 6 000 Kč – na náklady spojené s po-
řádáním 19. ročníku soutěže dálkově ovláda-
ných modelů lodí Memorial Cup.

Rada města rozhodla o poskytnutí progra-
mových dotací na podporu poskytovatelům 
sociálních služeb níže uvedeným žadatelům 
a schválila uzavření příslušných veřejnopráv-
ních smluv:
n  Oblastní charita Kutná Hora (SML/2020/282), 

10 000 Kč;
n  Respondeo (SML/2020/283), 40 000 Kč;
n EDA cz, z. ú. (SML/2020/284), 9 500 Kč;
n  Vyšší Hrádek, p. s. s. (SML/2020/285), 

36 875 Kč.

Dar města
Rada města neschválila dar ve výši 15 000 Kč 
pro Sjednocenou organizaci nevidomých a sla-
bozrakých ČR, z. s., oblastní pobočku Praha-
-východ, se sídlem Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav.

Dostavba ZŠ Kostelní
Radní schválili zadávací dokumentaci nadlimitní 
veřejné zakázky na dodávky s názvem „Interié-
rové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici 
v Čelákovicích“.

Projekt „Kříž na hřbitově“
Rada města souhlasila s realizací projektu „Kříž 
na hřbitově v Čelákovicích“ s převzetím, užívá-
ním a údržbou tohoto díla po dobu minimálně 
3 roky a se spolufinancováním projektu z roz-
počtu města Čelákovic v roce 2020.

Prodej vozidla LIAZ CAS 25
Rada města schválila prodej nákladního vo-
zidla značky LIAZ CAS 25 obci Stašov, a to 
za 600 tis. Kč. Zároveň schválila příslušnou 
smlouvu.

Obnova vodohospodářské infrastruktury
Radní rozhodli o výběru pro město nejvhodnější 
nabídky podané účastníkem řízení pod názvem 
Sdružení Alej Jiřího Wolkera (ZEPRIS, s. r. o., 
a 1. SčV, a. s.), na plnění nadlimitní veřejné za-
kázky na stavební práce „Alej Jiřího Wolkera: 
Obnova vodohospodářské infrastruktury“ za 
cenu 23 930 499,82 Kč včetně DPH a schválili 
uzavření příslušné smlouvy o dílo.
Dále schválili zadání veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na služby s názvem „Čelákovice 
– Zpracování PD – Obnova vodohospodářské 
infrastruktury v ulicích Pražská a Dělnická“ po-

stupem dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 
k zadání veřejných zakázek malého rozsa-
hu společnosti Project ISA, s. r. o., za cenu 
601 975 Kč včetně DPH a také schválili uza-
vření příslušné smlouvy o dílo.

ČOV
Radní schválili uzavření a text smlouvy o dílo 
s 1. SčV, a. s., na plnění zakázky malého roz-
sahu s názvem „Čelákovice – obnova řídicího 
systému na ČOV Čelákovice“ v celkové ceně 
388 773 Kč včetně DPH.

Obnova sekčních šoupat
Rada města schválila zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Obnova sekčních šoupat uzavíracích uzlů vo-
dovodního řadu města Čelákovice“ postupem 
dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č. I/11/2018 k zadání 
veřejných zakázek malého rozsahu společnosti 
1. SčV, a. s., za cenu 6 118 217,38 Kč včetně 
DPH a schválila uzavření příslušné smlouvy 
o dílo.

Nové sportovní hřiště u ZŠ v ulici J. A. Ko-
menského
Rada města zrušila zadávací řízení na ve-
řejnou zakázku „Nové sportovní hřiště u ZŠ 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“ za-
hájené zveřejněním na profilu zadavatele dne 
22. 1. 2020.

Výroční cena města Čelákovic 2020
Rada města projednala doručené návrhy na 
udělení „Výroční ceny města Čelákovic 2020“ 
a předkládá Zastupitelstvu města doručené ná-
vrhy splňující předepsané formální náležitosti 
Statutu Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 
ze dne 12. 12. 2018, na udělení Výroční ceny 
města Čelákovic pro rok 2020 se stanoviskem 
– Rada města doporučuje Zastupitelstvu měs-
ta udělit „Výroční cenu města Čelákovic 2020“ 
Mgr. Miloši Bukačovi za dlouholetou pedago-
gickou činnost, zásluhy v rozvoji základního 
a středního školství a sportu na území města 
Čelákovic a mimořádnou aktivitu v oblasti zá-
jmového vzdělávání a volnočasových aktivit dětí 
a mládeže, díky kterým je šířeno dobré jméno 
města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v za-
hraničí.

Opatření pro zmírnění dopadu pandemie
Radní schválili:
n  Nájemci nebytových prostor uhradí případné 

dlužné nájemné za období od 12. 3. 2020 do 
ukončení nouzového stavu na základě splát-
kových kalendářů. Dlužné nájemné musí být 
uhrazeno nejpozději do 31. 3. 2022.

n  Nájemci bytů uhradí případné dlužné nájemné 
za období od 12. 3. 2020 do ukončení nouzo-
vého stavu na základě splátkových kalendářů. 
Dlužné nájemné musí být uhrazeno nejpozději 
do 31. 5. 2021.

n  Nájemcům bytů a nebytových prostor nebu-
dou účtovány úroky z prodlení za opožděné 
platby nájemného za období od 12. 3. 2020 
do ukončení nouzového stavu.

Výběr z usnesení RM č. 5–9/2020.
-dv-
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pronájem obecních bytů

Město Čelákovice nabízí k pronájmu 
obecní byty s nadstandardním nájemným. 
Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou 
metodou podle výše nabídnutého nájem-
ného. Okruh zájemců není nijak omezen.

n STANKOVSKÉHO Č. P. 1581, BYT Č. 4,  
ČELÁKOVICE
Byt č. 4 o velikosti 2+1 o celkové ploše 58,73 m2 
(započitatelná plocha 54,49 m2 – sklep a lodžie 
jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto 
prostor: 1. pokoj 18,72 m2, 2. pokoj 11,55 m2, ku-
chyň 6,48 m2, předsíň 9,16 m2, koupelna 2,56 m2, 
WC 0,88 m2, spíž 0,90 m2, sklep 2,10 m2, lodžie 
6,38 m2. Byt je situovaný v 1. podlaží jednovcho-
dového osmipodlažního panelového domu s rov-
nou střechou. Vytápění a dodávka teplé vody 
jsou zajištěny ze systému CZT. 
Výše nájemného je minimálně 8 174 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Proná-
jem bytu č. 4, Stankovského č. p. 1581, Če-
lákovice.

n V PROKOPĚ Č. P. 1349, BYT Č. 5, ČELÁ-
KOVICE
Byt č. 5 o velikosti 3+kk o celkové ploše 84,50 
m² (započitatelná plocha 79,69 m² – sklep a bal-
kony jsou započteny ½ plochy), sestávající 

z těchto prostor: 1. pokoj s kuchyňským koutem 
36,86 m², 2. pokoj 12,3 m², 3. pokoj 11,36 m², 
předsíň 7,82 m², koupelna 4,20 m², WC 1,48 m², 
spíž 0,84 m², sklep 4,25 m², 1. balkon 2,37 m², 
2. balkon 3,02 m². Byt je situovaný ve 3. podlaží 
čtyřvchodového třípodlažního cihlového domu se 
sedlovou střechou a půdní vestavbou. Vytápě-
ní a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny 
umístěné v domě. 
Výše nájemného je minimálně 11 954 Kč měsíč-
ně (150 Kč/m2 a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Nabídky se předkládají v zalepené neprů-
hledné obálce označené nadpisem: Pronájem 
bytu č. 5, V Prokopě č. p. 1349, Čelákovice.

Byty si lze prohlédnout po domluvě s pracovnicí 
Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel.: 326 996 052.

PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK
V obálce bude uvedena jednoznačná výše na-
bídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu 
ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v sou-
ladu s ustanovením § 2254 občanského zákoní-
ku a Zásadami pro pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovic a identifikační údaje zájemce 
(jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, te-
lefonní popř. jiné spojení). Dále bude čestným 
prohlášením doložena způsobilost k právním 
úkonům, prohlášení o tom, že žadatel nevlastní 

objekt k bydlení, a prohlášení o tom, že není ve-
den v Centrálním registru dlužníků ČR.

Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je: 
pátek 15. května 2020 do 10.00 hod. v poda-
telně MěÚ Čelákovice.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Vyhodnocení nabídek provede komise jmeno-
vaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny 
nabídky předložené po stanoveném termínu, 
neoznačené stanoveným způsobem, neobsa-
hující konkrétní výši nabídky nájemného v ko-
runách, neobsahující požadovaná prohlášení či 
jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než 
je minimální cena nájemného uvedená v těchto 
záměrech. Na základě předložených nabídek 
sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. 
V případě předložení více shodných nabídek na 
1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky 
předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způ-
sobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu 
z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stano-
vené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispo-
zici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti 
pracovních dnů od obdržení usnesení RM o sou-
hlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, 
bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmět-
nému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. 
Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném ter-
mínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut 
dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.

Vlastník si vyhrazuje právo záměry zrušit 
v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Rozšíření sítě nádob na kovy a oleje
V dubnu byly do sítě nádob na třídění odpadů 
přidány další čtyři kontejnery na oddělený sběr 
kovů. Město je, stejně jako sedm předchozích, 
získalo do výpůjčky od společnosti EKO-KOM, 
a. s. Obsluhu kontejnerů na kovy zajišťuje na 
základě smlouvy společnost AVE CZ odpadové 
hospodářství, s. r. o.

Dojde tak k posílení sběrného místa na parko-
višti ve Spojovací ulici, kde již jeden kontejner 
na kovy sice je, ale bývá zaplněn ještě před ter-
mínem pravidelného svozu, nově najdete kon-
tejner i v ulici Rumunské proti mateřské škole, 
dále na stanovišti pro třídění odpadů u křižovat-
ky ulic Jaselské a Jilmové a na nejnovějším sta-
novišti pro třídění u křižovatky ulic Třebízského 
a Krajní.
Se společností EKO-PF, s. r. o., která zajišťuje 
v našem městě oddělený sběr použitých po-
travinářských olejů a tuků, bylo s ohledem na 
zájem občanů třídit tuto komoditu domluveno 
přidání dalších šesti zelených popelnic.
Díky tomu bude posíleno sběrné místo na par-
kovišti ve Spojovací ulici, kde již jedna nádo-
ba je, ale bývá zaplněna dávno před termínem 
pravidelného svozu, přidána bude také popel-
nice k posílení kapacity ve sběrném dvoře Na 
Špičce, nově najdete nádobu na oleje a tuky 
též v ulici J. A. Komenského proti prodejně  
Albert, v ulici Na Stráni za bytovým domem 
č. p. 1632, v Sedlčánkách u křižovatky ulic Na 

Vošverku a Matěje Koštíře a na nejnovějším 
stanovišti pro třídění u křižovatky ulic Třebíz-
ského a Krajní.
Velmi nás těší váš zájem o třídění kovů, olejů 
i dalších komodit u nás ve městě. Děkujeme!

odbor životního prostředíKontejnery na oddělený sběr kovů. Foto: -dv-

Zelená popelnice na oddělený sběr použitých potra-
vinářských olejů a tuků. Foto: -dv-
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Dodržování krizových opatření ve městě v době nouzového stavu
(v období od 12. 3. do 12. 4. 2020)

Městská policie Čelákovice (MP) obdržela 
v uvedeném období celkem 44 telefonických 
oznámení od občanů, o kterých byl učiněn zá-
znam v informačním systému MP – Manager 
pro porušení zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví a o změně některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (kri-
zový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Strážníci obecních policií k projednání těchto 
přestupků příkazem na místě nejsou opráv-
něni. Příkazem na místě lze postihnout pouze 
osobu, která neuposlechne výzvu úřední osoby 
při výkonu její pravomoci. Především se jedná 
o výzvu strážníka k nasazení roušky nebo jiné 
ochrany úst a nosu – neuposlechnutí. Strážní-
ci tak v případě zjištění těchto přestupků musí 
oznámit celé jednání příslušné krajské hygie-
nické stanici nebo příslušnému obecnímu úřa-
du obce s rozšířenou působností. Zde je však 
zapotřebí mít toto přestupkové jednání zado-

Čelákovický  
„rouškomat“

Jedním ze symbolů šíření onemocnění CO-
VID-19 je povinnost mít zakryté horní cesty 
dýchací (ústa, nos) rouškou, šátkem či šálou. 
Město Čelákovice instalovalo ve vestibulu 
Obecního domu u vchodu do Městského úřa-
du „Čelákovický rouškomat“, který je přístup-
ný v otevírací době Městského úřadu a Čes-
ké spořitelny. Plátěné roušky jsou k dispozici 
v balení po jednom kusu a cena činí 50 Kč/ks. 
Za bezplatné poskytnutí automatu patří podě-
kování firmě Jaromír Posel, nápojové automa-
ty, Stará Boleslav. 

Josef Pátek, starosta

kumentováno, případně zjistit svědky, kteří 
jsou ochotni dosvědčit přestupkové jednání, 
což většina oznamovatelů odmítá a pouze ano-
nymně oznamuje. 
Naprostá většina oznámení strážníkům byla na 
nenasazení ochranné roušky nebo jiné ochrany 
úst. Po příjezdu strážníků na místo byla zjedná-
na náprava napomenutím. Ve třech případech 
byla strážníky poskytnuta rouška osobě, která 
ji neměla (vždy se jednalo o cizince), 8x bylo 
upozorněno na nedovolené shlukování lidí, 
včetně lovících rybářů u řeky – napomenutí, 
1x probíhala asistence u příjezdu osob do Če-
lákovic, kteří byli v rámci repatriačního příletu 
do SRN rozváženi hasičským autobusem (ka-
ranténa), 3x byla provedena kontrola všech 20 
provozoven restauračních zařízení (první den 
platnosti včetně informování provozovatelů), 
bez závad, 1x se uskutečnila kontrola sběrné-
ho dvora, 3x byli napomenuti stavební dělníci 
pracující bez roušek, 2x bylo oznámeno nedo-

Za bezplatné poskytnutí automatu patří poděkování fir-
mě Jaromír Posel, nápojové automaty, Stará Boleslav. 
Zdroj: město Čelákovice

držování rozestupů ve frontě u pošty, 1x byl 
předán poznatek Policii ČR o víkendovém ote-
vření restaurace, 1x byl zajištěn rozvoz dezin-
fekcí všem praktickým lékařům v Čelákovicích 
a 2x proběhl rozvoz roušek seniorům od města 
Čelákovic, 1x byla napomenuta osoba, kte-
rá se dožadovala vstupu do prodejny v čase, 
který byl vyhrazen pro seniory, 1x byla před-
vedena osoba na Policii ČR ke zjištění totož-
nosti – bez roušky (darována), 1x byla řešena 
podnapilá osoba v obchodě bez roušky, která 
neuposlechla opakovaných výzev strážníků, 
a byla jí uložena bloková pokuta ve výši 4 000 
Kč, která byla na místě uhrazena.
V době nouzového stavu se strážníci MP též 
podíleli s rybářskou stráží na řešení osob, kte-
ré jsou podezřelé z pytláctví, asistenci hasičům 
u čtyř požárů a zadržení osoby podezřelé z lou-
pežného přepadení.

Marek Drobný,
velitel Městské policie Čelákovice

Koncepce mobility města Čelákovic – důvody  
ke zpracování?

Dopravu si můžeme představit jako rovnováhu 
tří složek: Infrastruktura – Služby – Osvěta. Je 
to rovnováha velkého množství dalších složek, 
výše zmiňované jsou však v tomto kontextu nej-
podstatnější. Je snadné si pod pojmem doprava 
představit právě zmiňovanou infrastrukturu (sil-
niční a železniční koridory, parkoviště, chodníky 
a cyklostezky), ale další dvě složky jsou neméně 
podstatné. Je tedy nezbytné zohlednit dále služby 
(veřejná hromadná doprava aj.) a osvětu (chápejte 
informovanost a obousměrná výměna informací). 
Tyto složky si můžeme představit jako trojúhel-
ník. A právě mezi těmito třemi složkami je spo-
jující komponenta – strategické plánování. Je to 
jakýsi spojovací článek. Cílem strategie je nasta-
vení optimální cesty pro, ať už krátkodobé nebo 
dlouhodobé, dopravní plánování. Koncepce do-
pravy má pak za cíl dosáhnout rovnováhy těchto 
složek prostřednictvím strategického plánování. 
Koncepce mobility podléhá určitým formálním 
požadavkům. Základní strukturou koncepce je 
úvodní část (kontrola všech dříve zpracovaných 
dokumentů a popsání toho, jak se váží právě na 
tento, dále zapojení zájmových skupin a jejich 
popis), analytická část (nejsnadněji uchopitel-
ná část, důkladný analytický popis všech vy-
mezených odborných oblastí), strategická část 
(definování vize, strategických cílů – tj. hlavních 
zamýšlených aktivit, a popis jednotlivých opat-
ření – podrobnější aktivity hierarchicky spadající 

pod strategické cíle) a na závěr akční plán (udá-
vá kontext času a financí pro strategickou část 
– je to zkrátka a jednoduše plán). Nejdůležitější 
myšlenkou koncepce je, že má přinést jasnou 
vizi a cíl, jak řešit dopravu ve městě. 
V koncepci mobility se budeme v analytické 
i dalších částech věnovat celkem pěti oblastem: 
silniční doprava (osobní a nákladní), doprava 
v klidu (parkování jako celospolečenský pro-
blém), veřejná hromadná doprava (autobusová 
i vlaková), bezpečnost silničního provozu (pře-
devším kolize motorových vozidel a nejzranitel-
nějších účastníků silničního provozu – chodců 
a cyklistů/motorkářů) a aktivní mobilita (pěší do-
prava, cyklistická doprava a další).
Cíle Koncepce mobility jsou rozděleny do tří ča-
sových úseků – krátkodobé (2030), střednědobé 
(2040) a dlouhodobé (2050), přičemž dokument 
je zpracován v rámci projektu „ČELÁKOVICE 
2040“. 
Projekt Koncepce mobility města Čelákovice č. CZ
.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014619 je spolufinanco-
ván v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Roman Dostál a kolektiv, SmartPlan,
Petr Studnička, místostarosta I

Poloha města Čelákovic v rámci okresu Praha-východ 
z hlediska dopravní infrastruktury a dopravní obsluž-
nosti. Zdroj: SmartPlan
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SHRNUTÍ ČINNOSTI KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 
(10. 3. – 25. 4. 2020)

Krizové řízení města bylo aktivováno starostou 
města v souladu s krizovým zákonem a Plá-
nem krizového připravenosti města Čelákovic 
a k datu 10. března byl zřízen Krizový štáb měs-
ta Čelákovic (KŠMČ), který je pracovním orgá-
nem přímo řízeným starostou města.
V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 
se uskutečnilo první zasedání KŠMČ, které 
svolal starosta města, v úterý 10. března od 
14.00 hod. Přítomni byli zástupci vedení měs-
ta, všichni vedoucí odborů Městského úřadu 
v čele s tajemníkem, všichni ředitelé příspěv-
kových organizací a společnosti Q-BYT a zá-
stupci Městské policie a Jednotky Sboru dob-
rovolných hasičů.
Nouzový stav je pro území celé České republiky 
vyhlášen od 12. března a od 19. března platí po-
vinnost mít zakrytá ústa a nos (rouškou, šátkem, 
šálou apod.).
KŠMČ zasedal 16x a přijal celkem 125 opatření 
k ochraně obyvatel města v podobě usnesení.
První případ osoby nakažené koronavirem 
SARS-CoV-2 v Čelákovicích byl potvrzen 
17. března.
Pandemie výrazně zasáhla do života obyva-
tel města:
n  od 11. března je přerušen provoz tří mateř-

ských škol, dvou základních škol, základ-
ní umělecké školy a městského domu dětí 
a mládeže; ředitelům škol bylo doporučeno 
snížit, resp. vrátit část školného, zápisného, 
resp. stravného;

n  od 11. března nabízí Pečovatelská služba 
službu nákupu potravin a vyzvednutí léků pro 
osoby v karanténě/izolaci, starší 65 let zdr-
žující se na území města a osoby, které jsou 
držiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P;

n  od 13. března je uzavřena Městská sauna;
n  od 13. března je přerušen provoz Městské-

ho muzea (obnovení od 11. května), Kulturní-
ho domu (obnovení od 25. května), Městské 
knihovny (obnovení od 4. května) a Čeláko-
vické sportovní;

n  od 13. března minimálně do 30. června je 
zrušeno organizování všech akcí pořádaných 
městem (např. Setkání na náměstí a Vinný 
košt) a jeho příspěvkovými organizacemi 
(Kulturní dům, Městská knihovna, Městské 
muzeum ad.);

n  od 16. března je zakázán stánkový prodej ve 
městě;

n  od 16. března je přerušena činnost osadního 
výboru Sedlčánky a osadního výboru Záluží;

n  od 17. března není zajišťován svoz velkoob-
jemového netříděného odpadu a byl zrušen 
svoz jarního tříděného komunálního odpadu;

n  od 23. března byl uspíšen svoz biologicky 
rozložitelného odpadu ve městě (BIO – hnědé 
popelnice);

n  dne 1. dubna se neuskutečnila pravidelná mě-
síční zkouška sirén (vždy první středu v měsí-
ci), která byla zrušena z důvodu vyhlášeného 
nouzového stavu s cílem nevyvolávat paniku.

U některých opatření dochází k jejich po-
stupnému uvolňování:
n  od 14. března se nekonaly na náměstí oblíbe-

né Polabské farmářské trhy, jejich obnovení 
proběhlo v sobotu 25. dubna;

n  od 16. března do 31. března byly uzavřeny 

sběrné a separační dvory komunálního odpa-
du a po obnovení provozu zde platí omezení;

n  od 16. března do 6. dubna byl uzavřen hřbitov 
města (s výjimkou organizace pohřbů) a po 
obnovení provozu zde platí omezení;

n  od 16. března, resp. 18. března do 9. dub-
na, resp. 10. dubna byla uzavřena venkovní 
sportoviště a Městský stadion, kde po ploš-
né dezinfekci je znovu obnoven jejich provoz 
a platí zde omezení;

n  od 16. března do 19. dubna byly zrušeny 
úřední hodiny odborů Městského úřadu, jejich 
obnovení se uskutečnilo v pondělí 20. dubna 
s výjimkou (po dobu trvání nouzového stavu)  
úředních hodin v pátek;

n  od 17. března nebyly v provozu veřejné toa-
lety, jejich obnovení provozu se uskutečnilo 
v sobotu 25. dubna.

Od 24. března pořádá město Čelákovice každé 
úterý od 18.00 hod. z historické budovy radni-
ce koncerty pro radost (přímý přenos na face-
booku, YouTube). Zatím vystoupili pedagogové 
Základní umělecké školy Jana Zacha Jan Blá-
ha a Ladislava Šťastná, Radim Keith, Ladislav 
Weyrostek a Jan Ferles se skupinou. 
Město objednalo pro své potřeby a především 
pro občany města alkoholovou dezinfekci Anti-
-COVID o objemu asi 11 000 litrů. Plošná dis-
tribuce dezinfekce probíhala po jednotlivých 
volebních okrscích v období od 29. března do 
11. dubna, každý občan s trvalým pobytem bez 
ohledu na věk měl nárok bezplatně na 1 láhev 
o objemu 750 ml. 
Roznos dubnového a květnového vydání Zpra-
vodaje města zajistili dobrovolníci, stejně tak 
roznášeli leták s praktickými informacemi pro 
občany města k onemocnění COVID-19. Po 
dobu nouzového stavu roznášku Zpravodaje 
města Česká pošta přerušila.
Aktualizovány byly údaje v Mapě lékařů ve 
městě a v Mapě institucí působících ve městě.
Splatnost místního poplatku ze psů byla pro-
dloužena z 31. března do 30. června, u míst-
ního poplatku za svoz odpadu se prodloužila  
z 30. června do 30. září.
Od 2. dubna je v přízemí Obecního domu insta-
lován „Čelákovický rouškomat“, cena 1 ks plá-
těné roušky je stanovena ve výši 50 Kč.
Zápisy v základních školách a v mateřských 
školách probíhají bezkontaktní formou bez 
osobní přítomnosti dětí (resp. zákonných zá-
stupců) ve škole.

Bylo doporučeno zrušit letní dětské tábory 
pořádané příspěvkovými organizacemi města 
a nahradit je tábory příměstskými, bude-li jejich 
organizace možná.
Plošná dezinfekce probíhá na veřejných mís-
tech ve městě (autobusové zastávky, lavičky na 
náměstí a u železniční stanice, venkovní sporto-
viště).
Město má zpracován návrh opatření pro zmír-
nění dopadů pandemie na občany, živnostníky 
i podnikatelské subjekty. Jednotlivá opatření 
jsou postupně projednávána samosprávnými 
kolektivními orgány (Rada města, Zastupitelstvo 
města).
Zrušeno je vítání nejmladších občánků města. 
Od 20. dubna mohou být organizovány svatby 
do 10 osob při splnění specifických hygienic-
kých podmínek.
Všechny organizace města podávají v pravidel-
ném týdenním intervalu zprávu svému zřizova-
teli o zajištění provozu a o dopadech pandemie 
na jejich hospodaření, město zároveň pozorně 
sleduje vývoj daňových příjmů do rozpočtu 
města a upravuje své priority především v in-
vestiční oblasti.
Město Čelákovice děkuje všem občanům za 
respektování a dodržování všech opatření 
a zároveň děkuje všem dobrovolníkům, živ-
nostníkům a firmám za nezištnou pomoc, kte-
rou v době nouzového stavu městu ochotně 
poskytují! 
Život ve městě se určitě zpomalil, ale nezastavil. 
Rada města od vyhlášení nouzového stavu jed-
ná v pravidelném dvoutýdenním intervalu for-
mou videokonferencí bezkontaktně. Na svých 
3 schůzích (17. a 31. března, 14. dubna) přijali 
radní více než 270 usnesení. Strategické in-
vestiční projekty, jako jsou dostavba Kamenky, 
výstavba kanalizace v Záluží či optimalizace že-
lezniční trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovi-
cemi, pokračují bez přerušení nadále. Ocenění 
si zaslouží všichni, kteří přispívají k tomu, že je 
možné v rozjetých investicích pokračovat!
Omlouváme se všem za způsobené komplika-
ce a pevně věříme, že život města se postupně 
vrátí do normálu. 
Děkujeme vám za pochopení! 

Josef Pátek, starosta,  
předseda Krizového štábu,

Petr Studnička, místostarosta I,  
místopředseda Krizového štábu

zprávy z radnice
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Čelákovické školství v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Školy a školská zařízení, děti, žáci, studenti, 
pedagogové i nepedagogičtí pracovníci, ale 
i rodiče se po uzavření vzdělávacích institucí 
ocitli v mimořádné situaci. Málokdo si dokázal 
představit před několika týdny, s jakou situací 
se budeme muset vyrovnat a vypořádat. Pří-
prava na téměř úplné (v Čelákovicích úplné) 
uzavření škol a školských zařízení na několik 
týdnů, de facto měsíců, nebyla vůbec mož-
ná. Výuka probíhá distančně dálkovou formou 
z domovů a je pro všechny zainteresované 
mnohem náročnější, než kdyby probíhala kla-
sicky ve školních lavicích. 
Podle mého názoru současná doba přispěje 
k tomu, že se děti a žáci budou těšit zpět do 
škol, nejen na učitele a výuku, ale i na své ka-
marády, na kontakty s okolím. Zároveň si my-
slím, že většina lidí ve společnosti si uvědomí, 
jak náročná je práce pedagogických pracov-
níků, co vše obnáší a že její finanční i morál-
ní ocenění je důležité. Jsem přesvědčen, že 
není na místě závidět učitelkám a učitelům to, 
že jsou v současné domě doma na tzv. home 
office a pobírají plat ve výši 100 %. Vím, že vy-
konávají daleko více práce, než kdyby byli ve 
škole, zároveň převážnou většinu času tráví 
u svých monitorů a určitě jim chybí i sociální 
kontakty s jejich třídami i kolegy. Není jim co 
závidět…
Z pozice zřizovatele jsou každý týden ředitelé 
škol a školských zařízení, ale i všech ostat-
ních příspěvkových organizací oslovováni ve 
věci zajištění provozu, dopadů pandemie do 
hospodaření příspěvkových organizací, či za-
jištění dezinfekčních prostředků po ukončení 
současného stavu. Spolupráce se všemi 13 ře-
diteli příspěvkových organizací, ředitelkou 
společnosti Q-BYT Čelákovice, ale i veliteli 
městských strážníků a dobrovolných hasičů 
a tajemníkem Městského úřadu je perfektní 
a věcná. Jsme v neustálém kontaktu a sna-
žíme se reagovat na měnící se opatření vlády 
a resortních ministerstev. Za zřizovatele, měs-
to Čelákovice, respektujeme všechna nařízení 
vlády ČR a uvádíme je v praxi prostřednictvím 
usnesení Krizového štábu města Čelákovic. 

Poděkování patří všem jeho členům v čele 
s panem starostou za operativnost. 
Od 11. března je přerušen provoz ve třech ma-
teřských školách, dvou základních školách, zá-
kladní umělecké škole a městském domu dětí 
a mládeže v Čelákovicích. V budovách probí-
há úklid, v některých případech externí audit, 
pedagogové se věnují výuce z domova, řada 
z nich se podílí na projektech Šablony II. Je toho 
hodně a nemá smysl vše rozepisovat. S největ-
ším náporem se musí nyní vyrovnávat šest paní 
ředitelek a jeden pan ředitel. Ve svých funkcích 
jsou řadu let, jsou to zkušení pedagogové a ma-
nažeři a řešení současné situace zvládají skvě-
le. V současné době musí ještě více vyřizovat 
administrativní agendu, věnovat se inspekční 
činnosti České školní inspekce, organizovat 
ve spolupráci se svými zástupkyněmi on-line 
výuku, komunikovat se zřizovatelem, reagovat 
na usnesení Krizového štábu města Čelákovic 
a mnoho dalšího. Patří jim za to vše poděkování! 
A jak se bude vyvíjet situace v čelákovickém 
školství? Mateřské školy uzavřené z rozhodnutí 
zřizovatele by mohly obnovit provoz, umožní-
-li to epidemiologická situace, od 25. května. 
Zároveň v nich nebude přerušen provoz v let-
ním období po dobu hlavních prázdnin, kdy 
budou též fungovat. Omezení dotýkající se 
výuky a provozu vyplynou z metodiky Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 
Zápisy k předškolnímu vzdělávání probíhaly 
bezkontaktně.
Od 25. května by, bude-li to možné, měla 
být obnovena výuka a umožněna „celodenní“ 
přítomnost ve škole žákům 1. stupně základ-
ních škol. Opět omezení vyplývající z metodi-
ky MŠMT budeme respektovat (např. školní 
stravování, rozdělení žáků do školních skupin). 
Žáci Základní školy Čelákovice, J. A. Komen-
ského 414, budou mít výuku ve své budově 
ve stejnojmenné ulici. Žáci Základní školy Če-
lákovice, Kostelní 457, budou mít výuku orga-
nizovánu výhradně v budově v Kostelní ulici, 
náhradní prostory pro ni nebudou využívány. 
Výuka žáků 2. stupně bude až do konce škol-
ního roku 2019/2020 probíhat bezkontaktně. 

Zápisy dětí do 1. tříd probíhaly bezkontaktně.
Již od 11. května bude obnoven provoz Základ-
ní umělecké školy Jana Zacha, avšak kontaktní 
výuka se bude týkat pouze hudebního oboru 
a pouze těch případů, kdy probíhá v podmín-
kách 1 žák na 1 pedagoga. Skupinová výuka 
a výuka ostatních oborů (výtvarný, taneční, 
literárně-dramatický) bude až do konce škol-
ního roku 2019/2020 probíhat bezkontaktně. 
Přijímací řízení probíhá bezkontaktně. 
Z rozhodnutí zřizovatele zůstane přerušen pro-
voz Městského domu dětí a mládeže až do 
30. června a zájmové vzdělávání s ohledem na 
počet žáků v kroužcích zde nebude obnoveno. 
Zda budou uspořádány tábory, bude záležet na 
rozhodnutí vlády ČR. Nicméně zřizovatel nedo-
poručuje organizovat pobytové vícedenní akce 
(letní tábory) mimo město a upřednostňuje or-
ganizovat kratší příměstské tábory s místem 
konání v Čelákovicích. Důvodem je především 
epidemiologická situace, ale i nároky kladené 
na zabezpečení hygieny na zotavovacích ak-
cích. Přihlášky k zájmovému vzdělávání budou 
vyřizovány v září bezkontaktně. 
Věřte, že zřizovatel s řediteli školských orga-
nizací řeší od zajištění hygienických a dezin-
fekčních prostředků, přes organizaci výuky 
s omezeným počtem dětí ve třídě, resp. žáků 
ve školní skupině až po zabezpečení provozu 
vše s ohledem na věková či zdravotní omezení 
ze strany pedagogických či nepedagogických 
pracovníků, ale i dětí a žáků (rizikové skupi-
ny osob). Mějte prosím trpělivost, informace 
k obnovení provozu budou včas na webových 
stránkách všech škol zveřejněny v dostateč-
ném časovém předstihu.
U příležitosti připomenutí letošního odkazu 
350 let Učitele národů J. A. Komenského má 
město Čelákovice připraveno ocenění vybraných 
pedagogických pracovníků ve všech školách 
zřízených městem Čelákovice. Tento slavnostní 
akt, který se měl uskutečnit na konci března, byl 
odložen na neurčito. Po současné složité situaci 
ve školství bude předáno ocenění za město Če-
lákovice s o to větší radostí a uznáním.

Petr Studnička, místostarosta I

Lávky přes Čelákovický potok zkvalitnily spojení Sadů 17. listopadu s ulicí Vašátkovou a zlepšily i propojení škol a školského zařízení. Foto: -dv-
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Rozhovor s radním Markem Skalickým o pitné vodě i odpadech v době pandemie
Dlouholetým a velice aktivním členem Rady 
města Čelákovic je Marek Skalický (MS). Do 
jeho kompetence spadá oblast vodohospo-
dářství, odpadová problematika a agenda 
životního prostředí. V návaznosti na součas-
nou pandemii jsem kolegovi radnímu položil 
několik odborných otázek a fundované od-
povědi na ně si můžete přečíst v následují-
cích řádcích.

Lze se nemocí COVID-19 nakazit pitím vody 
z vodovodu?
MS: „Koronavir s označením SARS-CoV-2, způ-
sobující nemoc COVID-19, se dle všech proza-
tím uskutečněných výzkumů a také dle analogie 
s podobným druhem znečištění nešíří prostřed-
nictvím kohoutkové pitné vody. Tento virus je 
vysoce citlivý na chlor a na UV záření, kterým se 
pitná voda nepřetržitě a přesně dle norem ošet-
řuje, výskyt koronaviru ve vodě z vodovodu se 
tak i za běžných opatření rovná nule. Dokládá to 
i Stanovisko Národního referenčního centra pro 
pitnou vodu k otázce přenosu nového koronavi-
ru (SARS-CoV-2) pitnou vodou.“

Město Čelákovice je ze 100 % zásobová-
no z vodního zdroje Káraný, jaká konkrétní 
opatření byla přijata, aby nedošlo k případné 
kontaminaci pitné vody?
MS: „Vodní zdroj Káraný je řízen krizovým scé-
nářem, momentálně je vyhlášen 2. stupeň po-
hotovosti. Klíčové pozice jsou obsazeny tak, 
aby nemohlo dojít k ohrožení plynulého záso-

bování pitnou vodou. Centrální dispečink jede 
nyní v bezkontaktním uzavřeném režimu, v celé 
úpravně vody byla zavedena velice přísná pravi-
dla pro vstup a pohyb po areálu, zakázány byly 
externí návštěvy, je kladen velký důraz na to, aby 
klíčoví zaměstnanci nepřišli do kontaktu s oso-
bou, která je nakažená. U pracovníků vodárny 
v Káraném nebyl do konce března potvrzen žád-
ný případ nakažení koronavirem, žádná osoba 
není ani v řízené karanténě.“

Probíhá v rámci ochrany pitné vody v Kára-
ném vyšší úroveň chlorování či jiné úpravy?
MS: „Nikoli. Pitná voda je standardně upravo-
vána tzv. hygienizací, nařízenou státními orgány, 
nicméně v běžné úrovni jako v době před epide-
mií. Žádné další úpravy vody prováděny nejsou, 
jelikož nejsou potřebné. Vodní zdroj Káraný vy-
užívá podzemní vodu, tedy vodu, která je ode-
bírána z horninového prostředí/podzemí, a tím 
je dostatečně před virovou nákazou chráněna.“

Hrozí v době epidemie omezení či dokonce 
zastavení dodávek pitné vody z Káraného?
MS: „Absolutně nehrozí. Plynulá dodávka pitné 
vody je a bude zajištěna nepřetržitě, a to i při pří-
padném výskytu nemoci mezi zaměstnanci díky 
řadě opatření, v rámci kterých byla mimo jiné za-
vedena i plošná dezinfekce různých oddělení.“

Existuje doporučení, jak nakládat s kontami-
novaným odpadem v domácnostech?
MS: „Kontaminovaný odpad a potenciálně kon-
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Otázka  

????
 Zastupitelé města za ODS nečekají až na 
ukončení krizových opatření, ale přicházejí 
s vlastními náměty průběžně, aby byla pomoc 
rychlá a efektivní. Opatření jsou do praxe za-
váděna v rámci projektu „Anti-COVID 2020“. 
Již je připraven návrh programu „Anti-VIRUS 
2020“ na poskytování bezúročných půjček 
na podporu podnikatelské činnosti ve městě. 
K rozdělení předpokládáme 4 mil. Kč z roz-
počtu města. Podle typu provozovny a délky 
jejího uzavření/otevření bylo již schváleno 
úplné (100 %) či částečné (50 %) prominutí 
nájemného živnostníkům a podnikatelům 
v městských nebytových prostorech po dobu 
3 měsíců, zároveň budou odpuštěny úroky 
z prodlení za dlužné nájemné po dobu nou-
zového stavu. Je navrženo poskytnutí 50% 
slevy z běžných cen řádkové a plošné inzerce 
pro minimálně 5 vydání Zpravodaje. Posunuta 
do 30. září byla splatnost místního poplatku 
za svoz odpadu. Pro čelákovickou ODS je 
podpora živnostníků a podnikatelských sub-
jektů prioritou. Přejeme všem pevné zdraví! 
Společně to zvládneme!

Petr Studnička, zastupitel

Pro podnikatele je nejdůležitější, aby mu bylo 
umožněno poskytovat svou službu v rozsahu, 
který mu zajistí přežití. A to ideálně i v době 
omezení nebo karantén. Pro město a jeho 
život je důležité, aby nezanikly malé obchody, 
provozovny a dílny, do města se nepřestali 
vracet trhovci, aby se nerozpadaly firmy, a tím 
nezanikala pracovní místa pro naše občany. 
Je těžké hledat nějaké univerzální řešení, ale 
je určitě možné poskytnout lidem příležitosti 
svou službu prodat lépe než doposud, nebo 
chceme-li pracovat pro město na smlouvu, 
která bude mít povahu pobídky výhodné pro 
obě strany. Samozřejmě v časově omezeném 
prostoru. Ostatně je to historicky ověřená 
situace. Podnikatel, který přijde s nabídkou 
služby pro město, získá smlouvu na dobu, 
která mu zajistí odbyt na příští rok. Nebo 
naopak město vytvoří příležitosti k podnikání, 
kterých se budou moci chopit právě jen pod-
nikatelé dlouhodobě působící v našem městě, 
či zřídí fond na podporu podobných, říkejme 
jim start-upových projektů.

Zdeňka Tichá, zastupitelka

V zájmu města je udržet ekonomickou aktivitu 
na svém území a také zachovat podnikatelské 
zázemí. Město sice nemůže nahradit roli stá-
tu, má ale ve své moci učinit některá opatření 
pro podporu místních podnikatelů a živ-
nostníků. Na základě naší diskuze možných 
opatření v rámci Rady města je připravován 
program pro bezúročné půjčky z rozpočtu 
města, které by pomohly překlenout místním 
podnikatelům nelehké období výpadku eko-
nomiky a jejího pomalého návratu. Jelikož ale 
krize dopadne významně i na rozpočet města, 
vyčleněné finanční prostředky na tento pro-
gram budou omezené. Dále máme možnost 
prominout či snížit nájemné městských pro-
stor pro postižené subjekty, které z důvodů 
opatření musely provozovnu uzavřít. V další 
fázi pak v případě prodlení nájmu dohodnout 
splátkový kalendář či odpustit úroky z pro-
dlení. Situace bude pro všechny v příštích 
měsících velmi složitá a doufejme, že tyto 
kroky mohou pomoci. Přeji vám hlavně zdraví 
a co nejrychlejší návrat do normálního života.

Martin Bajer, zastupitel

Jakým způsobem byste podpořili místní podnikatele po ukončení  
krizových opatření spojených s šířením onemocnění COVID-19?

ODS ANO 2011PRO Č

V souladu s pravidly rubriky Zastupitelská aréna položila otázku volební strana ODS.

taminovaný odpad z karantény osob – veškerý 
odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby 
v karanténě, by měl být uložen v plastovém pytli 
na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální 
tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytle by měl být 
pevně zavázán a na povrchu ošetřen desinfekč-
ním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího 
materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plasto-
vý by pytel pak měl být vložen do druhého pyt-
le a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být 
ošetřen desinfekčním prostředkem a zavázaný 
pytel až poté dán do běžného kontejneru na od-
pad. Tento postup je vhodný pro případy, kdy 
u osob není prokázáno onemocnění COVID-19.“

Děkuji za rozhovor a věcné odpovědi!
Petr Studnička,

předseda redakční rady Zpravodaje

Vodárna v Káraném. Foto: -dv-
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Z důvodu současné pandemie dochází k úpra-
vám termínů při realizaci stavby Optimalizace 
trati Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice 
(mimo):
n  do 9. dubna byla dokončena výstavba od-

bočky Káraný;
n  od 20. dubna probíhají práce na rekonstruk-

ci 1. traťové koleje (TK) v úseku Lysá nad 
Labem – odbočka Káraný;

n  předběžně v termínu od 11. června do 2. čer-
vence bude železniční přejezd na silnici mezi 
Lysou nad Labem a Byšičkami zcela uzavřen 
a bude probíhat uzavírka silnice III/3315 do 
Byšiček, objízdná trasa bude vyznačena 
a včas oznámena po projednání;

n  probíhat bude rekonstrukce železničního 
mostu v km 1,786 přivádějícího vodoteč 
„potok Mlynařice“ pod dráhou, a to včetně 
nočních prací;

n  na železničním mostu přes Labe v Čelá-
kovicích probíhala v dubnu beranění jímek 
v řece pro provizorní most a v květnu je 
prováděna betonáž pilot pro jednotlivé opě-
ry na březích i v řece.

Hrubý plán výstavby je předpokládán v níže 
uvedených termínech:
5–6/2020  strojní úprava 1. TK Lysá nad La-

bem – odb. Káraný
7–9/2020  strojní úprava 2. TK Lysá nad La-

bem – odb. Káraný
3–9/2020  příprava pro provizorní most přes 

Labe
9–11/2020 zřízení trati na provizorním mostu
12/2020  snesení a likvidace poloviny mostu

3–8/2021  rekonstrukce 1. TK Káraný – Če-
lákovice vč. zastávky Čelákovice-
-Jiřina a mostů

8–9/2021 výsun mostu a propojení 1. TK
9–12/2021  rekonstrukce 2. TK Káraný – Če-

lákovice vč. zastávky Čelákovice-
-Jiřina a mostů

12/2021  snesení a likvidace provizorního 
mostu

3–6/2022  terénní úpravy a dokončovací 
práce

Investorem stavby je Správa železnic, státní 
organizace, zhotovitelem stavby je EUROVIA 
CS. Město Čelákovice se omlouvá za kompli-
kace způsobené stavební činností a děkuje za 
pochopení.

Petr Studnička, místostarosta I

Aktualizované termíny 
optimalizace železniční 

trati n VODNÉ a STOČNÉ
pro rok 2020 v Čelákovicích:
vodné = 41,42 Kč/m3 bez DPH
stočné = 40,68 Kč/m3 bez DPH
celkem 82,10 Kč/m3 bez DPH
celkem 90,31 Kč/m3 vč. DPH 10 %
(rok 2019: vodné 39,71 Kč/m3 bez DPH, stočné = 
36,45 Kč/m3 bez DPH, celkem 76,16 Kč/m3 bez 
DPH, celkem 87,57 Kč/m3 vč. DPH; rok 2018: 
vodné 41,45 Kč/m3 bez DPH, stočné = 31,94 Kč/
m3 bez DPH, celkem 73,39 Kč/m3 bez DPH, cel-
kem 84,40 Kč/m3 vč. DPH; rok 2017: vodné 41,45 
Kč/m3 bez DPH, stočné 36,36 Kč/m3 bez DPH, 
celkem 77,81 Kč/m3 bez DPH, celkem 89,48 Kč/
m3 vč. DPH; rok 2016: vodné 38,56 Kč/m3 bez 
DPH, stočné 34,66 Kč/m3 bez DPH, celkem 73,22 
Kč/m3 bez DPH, celkem 84,20 Kč/m3 vč. DPH)

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
Základní sazba: 1 000 Kč/první pes, 1 200 Kč/
další pes, 200 Kč/důchodce/první pes, 300 Kč/
důchodce/další pes. Sazba v rodinném domě: 
200 Kč/první pes, 400 Kč/další pes, 100 Kč/dů-
chodce/první pes, 150 Kč/důchodce/další pes.
Poplatek je splatný do 30. června 2020.

n MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
Za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je stanoven poplatek na rok 
2020 ve výši 612 Kč/osoba, který je splatný do 
30. září 2020.

n MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
Od 1. ledna 2020 je v Čelákovicích stanoven 
nový místní poplatek, a to z pobytu. Jeho výše 
je 10 Kč/osoba a den.

Informace k místním poplatkům: odbor finanční 
a plánovací, tel.: 326 929 121, 123, 126.

informacestřípky z činnosti 
městské policie

V případě potřeby volejte svou Městskou policii

731 136 156

Strážníci byli požádáni o pomoc v domě seniora, 
neboť nereagoval na zvonění. Oknem bylo vidět, 
že leží na zemi a je ohrožen na životě. Po násil-
ném vstupu do domu našli strážníci muže zaklíně-
ného pod radiátorem takovým způsobem, že byla 
nutná jeho demontáž. Zraněného převzala ZZS.

Po obdržení oznámení o pytlácích u Labe se 
strážníci na místě spojili s rybářskou stráží a ozna-
movatelem. Ten uvedl, že viděl několik osob, jak 
pytlačily a nosily ryby v pytlích na neznámé místo. 
Událost převzala hlídka PČR. 

Při hlídkové činnosti si strážníci všimli garáže 
s čerstvě vylomeným zámkem. Poblíž našli rozlo-
mený zámek, pákové kleště a další nářadí. Přivo-
lali proto hlídku PČR a informovali majitele garáže.

Hlídka MP byla požádána o prověření oznámení 
o rvačce dvou osob poblíž Pivnice Nova hospoda.
Mladík byl fyzicky napaden cizincem, který chtěl
jeho tašku s osobními věcmi. Podle popisu se
strážníkům podařilo pachatele nalézt. Za trestný čin 
loupeže mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

Na tísňovou linku MP bylo oznámeno nedovolené 
srocení lidí u knihovny, kteří se chovají hlučně, pijí 
alkohol a dělají nepořádek. Zastižení byli ztotož-
něni a napomenuti, místo bylo uklizeno.

Strážníci byli požádáni o součinnost při odchytu 
očipovaného a zraněného sokola, jenž chovateli 
ulétl do jednoho z městských objektů. Hlídka zajisti-
la přístup do objektu, aby mohl být sokol odchycen.

Hlídka MP přijala oznámení, že v jednom panelo-
vém domě přespávají cizí osoby. Oznamovatel je 
probudil a osoby utekly neznámo kam. Poškození 
domu se nezjistilo. Při hlídkové činnosti byly tyto 
osoby nalezeny a bylo zjištěno, že po jedné z nich 
je vyhlášeno celostátní pátrání. Proto byla před-
vedena na OO PČR.

Strážníkům bylo oznámeno, že na soukromém 
pozemku sedí na lavičce cizí osoba, odmítá odejít 
a ani nemá ochrannou roušku. Při příjezdu stráž-
níků se pokusila utéci. Jednalo se o cizince bez 
dokladů totožnosti, a proto byl předveden na slu-
žebnu OO PČR. Strážníci MP mu roušku darovali 
a vysvětlili mu povinnost ji nosit.

Strážníci řešili obtěžování ženy před prodejnou 
potravin. Muž byl opilý, budil veřejné pohorše-
ní a neměl ochrannou roušku. Byl vyzýván, aby 
zanechal protiprávního jednání, s upozorněním 
na použití donucovacích prostředků. Vzhledem 
k jeho neustálé agresivitě použili strážníci hmaty, 
chvaty a pouta. Žádost o převoz na protialkoholní 
záchytnou stanici byla neúspěšná z důvodu plné 
kapacity. Strážníkům se podařilo sehnat kamaráda 
této osoby, který ji odvezl domů. Před odjezdem 
uhradil přestupce za své jednání tučnou pokutu.

CHARITA 
NERATOVICE 

U Závor 1458, 277 11 Neratovice
tel.: 315 685 190 

 http://neratovice.charita.cz
e-mail:

sekretariat@charita-neratovice.cz
Charita Neratovice provozuje zdravotní 
a sociální služby ve vlastním sociálním  

prostředí klienta.

Jednatel

Odbočka Káraný. Foto: -dv-
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Na tomto místě obvykle vídáte seznam akcí, na 
které se můžete těšit v příštím měsíci. Dle usne-
sení krizového štábu města Čelákovic č. 1 ze 
dne 15. března 2020 jsou všechny kulturní, 
sportovní, společenské a další akce, soutěže, 
přehlídky a dny otevřených dveří organizované 
městem Čelákovice a jeho příspěvkovými or-
ganizacemi do 30. června 2020 zrušeny. Toto 
usnesení bylo zpřesněno usnesením krizového 
štábu města Čelákovic č. 2 ze dne 17. března 
2020 a bylo doporučeno všem fyzickým oso-
bám (nepodnikajícím, podnikajícím) a právnic-
kým osobám (zejména spolkům a církvím) ne-
organizovat žádné akce na celém území města 
Čelákovic, a to do 30. června 2020.
Ale léto máme před sebou, a dokud je naděje, 
že si ho společně užijeme, tak doufáme.
Přeji vám, ať jste vy i vaši blízcí zdrávi, přeji vám 
hodně sil při zvládání každého dne, zvládání ne-
zvyklých situací, na něž nikdo z nás nebyl připra-
ven. Ať je toto zlé k něčemu dobré, kéž se vrátí 
důvěra a úcta člověka k člověku, respekt k práci 
druhých, ohleduplnost a soudržnost mezi lidmi 
v rodinách i ve společnosti. A kéž se tyto hodno-
ty navrátí trvale, a nejen po dobu krize.
„Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat dru-
hým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim 
neubližujte.“

Jana Vondráčková, zastupitelka

senioři

Nouzový stav v praxi 
Občanské poradny

Epidemie koronaviru zasáhla nejen do životů 
každého z nás, ale i do provozu úřadů a orga-
nizací. Občanská poradna Respondeo z pre-
ventivních důvodů omezila osobní konzultace 
na minimum a svým klientům je k dispozici na 
tel.: 775 561 848 či
e-mailu: poradna@respondeo.cz.
Toto opatření platí do odvolání. „Řada klientů 
má obavy někam chodit a kontaktům s lidmi 
se vyhýbá. Zaznamenali jsme ale nárůst tele-
fonických i e-mailových dotazů,“ říká vedou-
cí občanské poradny Hedvika Stuchlíková 
a doplňuje: „V prvních týdnech jsme pociťo-
vali útlum, ale jak nouzový režim trvá, postup-
ně se na nás začínají obracet klienti s dotazy 
souvisejícími se současnou situací. Nejčastěji 
je zajímá čerpání ošetřovného a jejich prá-
va ve vztahu k zaměstnavateli, např. čerpání 
dovolené, překážky na straně zaměstnavatele 
a podobně. Objevily se už také obavy ze ztrá-
ty zaměstnání či snížení mzdy nebo dotazy na 
úlevu na nájmu či finanční podporu pro různé 
skupiny obyvatel, např. OSVČ. Klientům se 
snažíme vyhledat aktuální informace o jejich 

KONTAKTY:
Jana Vondráčková, zastupitelka,  

e-mail: javon.celakovice@gmail.com,
odbor pro občanské záležitosti, tel.: 326 929 118

Uskuteční se ještě letos 
Vinný košt v Čelákovicích?
To je velmi složitá otázka k zodpovězení. 
Akce, která byla původně plánována na sobo-
tu 6. června, se neuskuteční. Stejně tak nepro-
běhne tradiční Setkání na náměstí. Důvod je 
zřejmý. Jednak Krizový štáb města Čelákovic 
rozhodl o tom, že jsou zrušeny všechny kul-
turní, společenské a sportovní akce pořádané 
městem a jeho příspěvkovými organizacemi 
do 30. června. Organizátorem akce je Kulturní 
dům, který je příspěvkovou organizací města. 
Zároveň vláda ČR stanovila, že od 8. června je 
možné pořádat kulturní, společenské a spor-
tovní akce, avšak s omezeným počtem osob. 
Jaký bude další vývoj organizování hromad-
ných akcí, to není zatím jasné a rozhodnutí 
bude záviset na vývoji epidemiologické situa-
ce. Pokud by to situace umožňovala, proběh-
lo by Setkání na náměstí spojené s Vinným 
koštem v Čelákovicích v pátek 25. září. Ale ani 
tento termín nemůžeme nyní garantovat… Do 
té doby můžete alespoň využívat e-shop pro 
nákup vín prezentovaných na Vinném koštu. 
Manželům Lucii a Jiřímu Vrtišovým slibuji, že 
neproběhne-li akce u nás ve městě na konci 
září, určitě ji uspořádáme v příštím kalendář-
ním roce. Nejlépe si víno vychutnáme společ-
ně při osobním setkání. Nyní je ale přednější 
naše zdraví!

Petr Studnička, místostarosta I

Vážení a milí senioři!

Aplikace 
Mobilní rozhlas / Zlepšeme Česko

registrace ZDARMA

celakovice.mobilnirozhlas.cz

Zdvořile žádáme děti, vnoučata, příbuzné a známé babiček a dědečků, aby jim, 
pokud je to možné, byli nápomocni s instalací aplikace Mobilní rozhlas do jejich 
telefonu.  
Stanou se součástí databáze adresátů, kterým jsou rozesílány důležité 
informace týkající se života ve městě.

právech, pomoci jim s řešením nebo jim pře-
dat kontakty na příslušné organizace tak, aby 
současnou krizovou situací prošli pokud mož-
no bez větších problémů,“ dodává vedoucí 
občanské poradny.

Naďa Hanuš Vávrová, Respondeo

Startuje velká jarní 
fotosoutěž

„O českou koronu“
Okrašlovací spolek čelákovický ve spolupráci 
s dalšími třemi spolky (Československé ozbro-
jené složky spravující Muzeum studené války, 
Spolek houbařů Čelákovice a MO Českého ry-
bářského svazu Čelákovice) vyhlašuje soutěž 
pro dospěláky i pro děti. A vy se můžete těšit na 
hodnotné ceny. Smyslem je zábavně se poučit 
v době karantény. 
Až do 19. června zasílejte na e-mail spolku: 
okraslovaci.spolek.celakovicky@gmail.com 
vždy po jedné vlastní fotce z kategorie zvíře, 
houba, rostlina a ČSLA. Bonusem bude foto 
vlastní rozkvetlé zahrádky. Vždy prosím uveďte 
název foceného objektu, místo a datum pořízení 
fotky. 
To není všechno. K tomu je třeba odpovědět na 
42 otázek, které jsme pro vás k výše uvedeným 
okruhům připravili na stránkách našeho spolku 
www.celakovice.org. Výherce určí porota slože-
ná ze zástupců všech spolků. 

Petr Petřík, předseda Okrašlovacího  
spolku čelákovického
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Dne 16. května 2020 uplyne 
20 let ode dne, kdy nám ode-
šel náš táta a děda pan Zby-
něk NOVÁK.
Kdo jste ho znali, prosím, 
vzpomeňte s námi. Pořád 
nám chybíš.

dcera Renata s rodinou

INFORMACE REDAKCE
Ve Zpravodaji města Čelákovic od čísla 5/2018 
s ohledem na obecné nařízení GDPR platné od 
25. května 2018 je možné publikovat zdarma gra-
tulaci pouze s vlastnoručním písemným souhla-
sem publikované osoby. 

společenská kronika

Za čistou Výmolu…
Vážení obyvatelé Sedlčánek, Císařské Kuchy-
ně, sousedé, kamarádi… Obracím se na vás na 
všechny s žádostí a prosbou, abychom už na-
dále nedělali z Výmoly veřejnou nelegální kom-
postárnu a skládku. 
Minulý rok jsme s dvaceti nadšenými dobro-
volníky uklidili břehy i tok Výmoly od Císařské 
Kuchyně až po Sedlčánky. Přitom jsme sesbírali 
18 pytlů odpadků a dvě hromady sutin. 
Při nedávné procházce po břehu Výmoly to ale 
vypadalo, že naše snažení o hezčí místo k živo-
tu přišlo vniveč a mohli bychom jít uklízet znovu. 
To také chceme a hned, jak nám to situace do-
volí, společně vyrazíme. Rádi bychom ale naši 
energii a čas věnovali i dalším místům v Sedlčá-
kách a Císařské Kuchyni.

Proč si někteří dají tu práci odvážet odpad ze 
soukromých pozemků, když mají k dispozi-
ci nádoby na biologicky rozložitelný odpad 
(tzv. BIO popelnice) anebo si mohou vyrobit 
kvalitní kompost. Zbytek je možné odvézt na 
sedlčánský nebo čelákovický separační dvůr  
(http://ts.celakovice-mesto.cz).
Pokud odhlédneme od nemorální podstaty jed-
nání těchto jedinců, měli bychom se také za-
myslet nad hlediskem estetickým. Asi nikomu 
se nemohou líbit tu pneumatiky, jinde hroma-
da nepotřebné zeminy, větví nebo cihel. To od 
procházky kolem potoka úplně neočekáváme. 
Zajímalo by mě, kdo z těch, kteří odpad od-
važejí k Výmole, by si nechali vyvážet odpad 
z jiných pozemků na svoji zahradu. Myslím, 
že nikdo. Chovejme se tedy k našemu okolí 
a veřejným prostranstvím tak, jako by nám to 
patřilo.

U Císařské Kuchyně (u stavebnin) rovnou vznikla černá 
skládka. Foto: Jan Frantík

Ani jinde to nebylo o mnoho lepší, tam kde ubylo od-
padků, přibylo biologického odpadu z našich zahrad. 
Foto: Jan Frantík

Zakládání skládek postihuje zákon. Jedná 
se o přestupek podle § 69 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů, v platném znění: „Fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávně-
ně založí skládku nebo odkládá odpady mimo 
vyhrazená místa.“ Podle odst. 4 písm. b) téhož 
paragrafu je pokuta až 50 tis. Kč.
Doplňuji i vyjádření odboru životního pro-
středí MěÚ k BIO popelnicím: „Možnost vy-
zvednutí BIO popelnice, případně i druhé 
BIO popelnice k téže nemovitosti, je možné, 
a to u nás na odboru. Je potřeba, aby ten, 
kdo popelnici vyzvedává, měl na dané adre-
se trvalé bydliště nebo byl majitelem nemovi-
tosti, podepsal protokol a může si popelnici 
odvézt. Nyní, vzhledem k co nejvíce bezkon-
taktnímu fungování, je ideální předem do-
mluvit telefonicky (326 929 128) den a přesný 
čas předání. Protokol také posíláme předem,  
e-mailem, aby si jej každý v klidu přečetl.“

Jan Frantík, Sedlčánky

MÁJ
Vážení spoluobčané,
marně hledám slova, jimiž bych vyjádřil své 
pocity. V květnu organizuje KSČM Čelákovice 
každý rok od převratu 1989 tradiční akce. Le-
tošní 1. máj ani pietní akty nebudou. O to více 
nás mrzí, že 9. května uplynou dlouhé tři čtvrtě 
století, ode dne kdy byla osvobozena naše Čes-
koslovenská republika od nacistických okupan-
tů a my nemůžeme toto významné výročí spo-
lečně uctít. Důvodem je hrozba infekční nákazy, 
která během krátké doby postihla nejen naši 
vlast. Prožíváme neznámý stav, na který jsme 
nebyli dostatečně připraveni a s nímž se učíme 
žít. Chci vás proto vyzvat a poprosit, abyste ky-
tičkou uctili památku těch, kteří položili to nej-
cennější, své životy, abychom my ostatní mohli 
žít. Díky tvrdým, ale účelným opatřením vlády 
jsme odříznuti od většiny volnočasových aktivit 
na veřejnosti, ale i přátel, a co je asi nejtěžší, od 
našich nejbližších. Zastavení firem, služeb a dal-
ších institucí přinesou velké ekonomické ztráty. 
Ale zdraví občanů je prioritou a za to je třeba 
poděkovat. Poděkování si bezpochyby zaslouží 
i zdravotníci, složky IZS, armáda, policie, proda-
vačky, ale i dobrovolníci.
Tato krize však s sebou přinesla i pozitivní zjiš-
tění. U části občanů se projevila lidská solida-
rita, snaha pomoci těm nejpotřebnějším a nej-
zranitelnějším, což jsme dříve neznali, nebo jen 
velmi zřídka.

Vladimír Duník

chodíme kolem nich

Nenápadný pomníček
Letošní půlkulaté výročí konce druhé světové 
války bude nepochybně vzpomenuto v komorní 
atmosféře poznamenané situací, kterou někte-
ří politici, a nejen ti naši, již nazvali válečným 
stavem, jehož rozšíření v některých aspektech 
předčí ten světový předcházející. Pokud něja-
ké oslavy budou, budou možná i bez harašení 
technikou, která je v tomto případě ostatně k ni-
čemu. Alespoň v Moskvě už to pochopili. Ne-
přítel, jehož většina světa před pětasedmdesáti 

lety přemohla, je už dávno náš přítel a byl, na 
rozdíl od toho nynějšího, viditelný a hmatatelný. 
Současný globální nepřítel číslo jedna je zobra-
zován jako mikroskopická, plíživě se šířící chlu-
patá kulička.
Pojďme ale ke komornímu připomenutí letoš-
ního výročí v podmínkách této rubriky. Vybral 
jsem nenápadný žulový pomníček na jižní stra-
ně západní části Stankovského ulice. Je na něm 
pamětní deska se jmény deseti lidí, kteří se 
v období 1939–1945 svobodně rozhodli připojit 
se ke skrytému boji s tehdejším světovým ne-
bezpečím a zaplatili za to svými životy.
Tito lidé byli, bez ohledu na své politické ná-
zory, členy ilegální odbojové skupiny, kterou 
v čelákovické továrně Josefa Volmana po oku-
paci českých zemí založila tamní komunistická 
buňka. Sokolové – úřednice Jana Pařízková 
(zatčena v roce 1942 a popravena) a rovněž po-
pravený Josef Dolejš. Ze skupiny se po zatýkání 
gestapem také již nevrátili Karel Dostál, Kamil 
Hladík, Bedřich Janeček, František Jelínek, Jan 
Jirůšek, dva Františkové podobného příjmení – 
Kašpar a Kašparovský a Ladislav Šeps. Oběti 
měla ale i čelákovická, tzv. městská odbojová 
skupina. Jejich a další jména známe z pamětní 
desky umístěné na frekventovanějším místě – 
na budově sokolovny.

Ivan Vaňousek

Pomníček ve Stankovského ulici. Foto: -iv-
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kultura

Knihovna a statistika
Statistické výkazy knihovny nám dávají stručný 
a jasný přehled o její činnosti. Porovnání statis- 
tických údajů s dalšími knihovnami stejného 
typu pak slouží mj. i k jejímu hodnocení v rámci 
regionu, kraje i republiky. Knihovny v naší re-
publice mají svou síť knihoven, která úzce spo-
lupracuje v rámci jednotlivých typů knihoven. 
Vše zaštiťuje Národní knihovna ČR, kde pracuje 
také Svaz knihovníků a informačních pracovní-
ků a při něm různé odborné sekce a skupiny. 
Jsou poradními orgány pro knihovny a jejich 
pracovníky. Mají mezinárodní přesah, spolupra-
cují s knihovnami nejen v Evropě, ale i v celém 
světě. Naše čelákovická knihovna má dobré 
jméno mezi veřejnými knihovnami. 
Výkazy o činnosti knihovny nám mnohé napoví 
i o její historii. Čísla jsou zpracována v kronikách 
knihovny od dob, kdy bylo možné je dohledat 
a doplnit. Víme tedy, že počáteční stav fondu 
nově založené (v roce 1920) obecní knihovny či-
nil 113 svazků. Další statistický údaj je ze 70. let 
20. stol., kdy byla provedena revize fondu a za-
ložen odpisový seznam. Takže v roce 1974 činil 
stav fondu 15 715 knih. V roce 1980 již vlastnila 
knihovna 24 040 knih. Po přestěhování knihovny 
do vily Na Hrádku měla ve fondu v roce 1985  
28 111 knih, v roce 1989 již 36 218 a v první de-
kádě 21. století přesáhl fond padesát tisíc kni-
hovních jednotek. V roce 2011 činil fond 58 446 
a v roce 2017 bylo v knihovně již 68 697 knih. 
Statistiky knihovny vedou samozřejmě i zázna-
my o výpůjčkách, počtu zaevidovaných čte-
nářů a v neposlední řadě má knihovna přehled 
o uskutečněných akcích pro veřejnost. V čin-
nosti knihovny se odráží nejen její „kondice“, ale 
také dění ve společnosti. Jsou období, kdy lidé 
sledují události více v novinách a časopisech 
a po „uklidnění“ politického dění ve společnosti 
se vracejí ke klidnému čtení např. beletrie v tep-
le svých domovů. K návštěvám knihoven a její-
mu využívání přispívá také její vzhled a nabídka. 
Výpůjček se v roce 1952 v naší knihovně usku-
tečnilo 6 362, v roce 1964 již 19 676, v roce 1971 
bylo půjčeno 28 395 knih a časopisů, v roce 
1980 přesáhlo číslo padesáti tisíc a v roce 1985 
bylo půjčeno 66 481 knihovních jednotek. V dal-
ších letech nastával i mírný pokles, ale i nárůst, 
který v roce 2014 kulminoval na čísle 102 572 
výpůjček. Nyní se počet půjčených knihovních 
jednotek pohybuje kolem osmdesáti tisíc ročně.
Bez našich čtenářů, uživatelů knihovny, by ne-
bylo činnosti. Viz statistiku, počet čtenářů.

městská knihovna
Na Hrádku 1092, Čelákovice
tel.: 326 991 515, 326 993 664
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
http://knihovna.celakovice.cz

Národní socialisté
V souvislosti se 100. výročím prvních parlament-
ních voleb v ČSR pokračujeme v připomínání 
hlavních politických stran první republiky. Národ-
ní socialisté, kterým se pro jejich znak (kladivo 
a brk) také říkalo brkouni, existovali na politické 
scéně od 90. let 19. století. Za Rakouska-Uher-
ska šlo o velmi radikální stranu známou svým 
antimilitarismem, její předseda Václav Klofáč byl 
dokonce vězněn. V říjnu 1918 šlo vedle sociál-
ních demokratů o jednu z hlavních politických sil, 
což se promítlo i do zastoupení ve vládě. Nový 
název Československá strana socialistická byl 
v roce 1926 obohacen o slovo národně. 
Onen socialismus ale nebyl revoluční a už vůbec 
ne marxistický. Strana měla silný důraz na socia-
lizaci, ale nechtěla měnit uspořádání společnosti, 
byla pro zachování společenských tříd, pro parla-
mentní demokracii, a i proto byla členem většiny 
z 18 prvorepublikových vlád. I když do sebe pojala 
mnoho radikálních (i anarchistických) jedinců, tak 
ty se podařilo buď zkrotit, nebo vyloučit. Sociali-
stický program s důrazem na národní zájmy a od-
mítání komunistického pojetí politiky straně přinesl 
trvalou voličskou podporu především kvalifikova-
nějších dělníků a nižších státních zaměstnanců. 
Díky silným odborům šlo o podporu z řad železni-
čářů nebo zaměstnanců pošt. Podporu nacházeli 
např. i u učitelů. Mezi významné zástupce strany 
patřil vedle zmíněného Klofáče pražský primátor 
Karel Baxa, jeho náměstek a později také primátor 
Petr Zenkl nebo Fráňa Zemínová. Do roku 1926 byl 
členem strany i Jiří Stříbrný. Národní socialista byl 
i ministr a prezident Edvard Beneš.
Podpora národních socialistů byla rozprostřena 
především v českých zemích, baštou byla Pra-
ha, kde měla strana vždy svého primátora, ale 
ostrovy podpory nalézáme na Mladoboleslav-
sku nebo v národnostně smíšeném hornickém 
Duchcovsku. V Čelákovicích šlo o stranu, která 
zde hrála důležitou roli, což platí i o okresním 
městě Brandýse nad Labem, kde byl starostou 
socialistický poslanec Hugo Bergmann. Jestli 
u sociální demokracie platí, že v Čelákovicích 
postupně oslabovala, u národních socialistů platí 
přesný opak. Už v roce 1926 byla při komunál-
ních volbách druhá, ale získala starostu Františka 
Kováříka. O 4 roky později už s přehledem vol-
by v obci vyhrála. Post starosty zastával z této 
strany ještě Josef Šíma, a to v letech 1937–1939. 
Strana existovala i po druhé světové válce a po 
roce 1948 došlo k jejímu zmrzačení na Česko-
slovenskou stranu socialistickou. Strana působí 
dodnes, ale na periferii politického spektra.

Martin Dolejský, kurátor
Městského muzea v Čelákovicích

100 let od prvních  
parlamentních voleb

Klofáč a Zenkl. Meziválečný a poválečný předseda ná-
rodních socialistů. Zdroj: archiv Městského muzea

K propagaci knihovny výrazně přispívá pořádání 
kolektivních akcí pro širokou veřejnost. V roce 
1973 se v knihovně uskutečnilo 8 besed pro 
děti, ale po přestěhování knihovny, kdy vznikl 
prostor na setkávání, bylo již v roce 1983 uspo-
řádáno 124 akcí, v roce 1989 už 116 a např. 
v roce 2017 přesáhlo číslo dvoustovku pořáda-
ných akcí pro všechny věkové kategorie uživa-
telů. Pořádáme setkání se spisovateli, ilustráto-
ry, ale i např. s cestovateli.
A víte, kolik v knihovně za její bohatou historii 
pracovalo lidí? Celkem se od roku 1952 vystří-
dalo v knihovně 35 zaměstnanců, z toho 11 na 
zkrácené pracovní úvazky a 8 uklízeček. V po-
bočkách knihovny působilo dalších 9 knihovní-
ků, nyní zaštiťují činnost poboček pracovnice 
MěK. Do roku 1951 vedlo knihovnu postupně 
6 dobrovolných knihovníků z řad učitelů.
Činnost knihovny je vždy závislá na dobré spo-
lupráci se zřizovatelem, na uspokojivých pro-
storových podmínkách a v neposlední řadě na 
profesionálním personálním obsazení knihovny. 
To vše naše čelákovická knihovna má, přejme jí 
mnoho dalších úspěšných let!

Naděžda Štěrbová

Rok počet čtenářů z toho dětí

1958 397 90

1964 638 154

1980 1289 309

2004 1879 651

2017 2385 853

Beseda s Danielou Krolupperovou. Foto: archiv 
knihovny

Adolf Dufek při besedě. Foto: archiv knihovny

Hrátky s češtinou pro ZŠ. Foto: archiv knihovny
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Na základě mimořádného opatření MZ ČR a kri-
zového opatření vlády ČR je přerušen provoz 
knihovny a jsou zrušeny veškeré akce od 13. 3. 
2020 až do odvolání a žádná výjimka (např. na 
vydávání knih výdejovým okénkem) knihovnám 
udělena nebyla. 
Zájemci mohou využívat nabídku tzv. e-knih 
Městské knihovny v Praze na webové adrese  
e-knihovna.cz nebo přes katalog naší knihovny: 
carmen.knihovna.celakovice.cz.

kultura / volný čas

Knihovna v době  
koronavirové krize

Přiřaďte správné dokončení
Láska krátké nohy

Sytý nastrčí babu

Lež má toho píseň zpívej

Stokrát nic hory přenáší

Mluviti stříbro, králem

Po bitvě je každý umořilo vola

Co oko nevidí, nekoukej

Ranní voda břehy mele

Bez peněz do hospody moudřejší večera

Mezi slepými jednooký hladovému nevěří

Kam čert nemůže, až se ucho utrhne

Když se dva to srdce nebolí

Ráno mlčeti zlato

Tichá perou, třetí se směje

Darovanému koni na zuby nelez

Koho chleba jíš, generálem

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, ptáče dál doskáče

Čtenáři knihovny mohou využívat také „E-knihy 
eReading“.
Knihy vrácené do biblioboxu jsou, dle doporučení 
na zacházení s vrácenými knihami a jinými doku-
menty odboru ochrany knihovních fondů Národní 
knihovny ČR v Praze, umístěné do 5denní karan-

tény v jedné uzavřené místnosti. Knihy z boxu 
vybíráme v rukavicích a v rouškách.
V tuto chvíli se jedná o znovuotevření knihoven. 
Aktuální informace najdete na webu knihovny.
Knihovnice se těší na „své“ čtenáře!

Naděžda Picková, ředitelka

zkuste to s námi

V letošním, pro nás slavnost-
ním roce, si můžete vyzkou-
šet úkoly, kvízy, testy, které 
připravují knihovnice pro 
žáky ZŠ.
Správné odpovědi z minulé-
ho čísla: „Andersen známý 
neznámý“ – Hans Ch. An-
dersen se narodil 2. dubna 

1805 v Dánsku. V dětství si nejraději hrál s loutkovým divadélkem, které 
mu vyrobil tatínek. Cínový vojáček ze stejnojmenné pohádky měl jen jednu 
nohu, protože byl ulit poslední a nezbylo na něj dost cínu. Malá mořská 
víla se po svatbě prince s jinou princeznou proměnila v mořskou pěnu. 
Princ poznal opravdovou princeznu podle toho, že i pod 20 peřinami ucíti-
la zrnko hrášku. Malého Kaje zachrání statečná Gerda v pohádce Sněhová 
královna. H. Ch. Andersen nenapsal pohádku Zlatovláska. Noc s Anderse-
nem vznikla v roce 2000 v České republice v Knihovně Bedřicha Beneše 
Buchlovana v Uherském Hradišti.
Tajenka křížovky s pohádkou Hanse Christiana Andersena: PASÁČEK VEPŘŮ.
Správné názvy pohádek Hanse Christiana Andersena: Sněhová královna; 
Co dělá táta, to je vždycky správné; Císařovy nové šaty; Pasáček vepřů; 
Polévka ze špejle od klobásy; O dívce, která šlápla na chléb; Malá mořská 
víla; O princezně na hrášku; Pastýřka a kominíček; Hlemýžď a růžový keř.
V tomto čísle si připomeneme přísloví, úsloví, rčení. Správné odpovědi se 
dozvíte opět v příštím čísle Zpravodaje.

Naděžda Picková, ředitelka Městské knihovny

Z knihy Bedřicha Fučíka a Jindřicha Pokorného – Zakopaný pes aneb 
O tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, úsloví, pořeka-
dla a přísloví. Nakladatelství Albatros 1992.
Jazyk je pamětí lidstva. Slova neustále obíhají a lidé přitom neustále roz-
šiřují a někdy také mění jejich význam. Hodně obratů známe z Bible, ale 
autoři Bible určitě nebyli první, kdo je použil. U některých obratů se mů-
žeme jen dohadovat, jak asi vznikly. V těchto případech se často ocitáme 
ve středověku, kdy hledači hledali zlatý poklad. Podle pověsti ďábel lákal 
prostoduché lidi zlatem zakopaným do země, aby je mohl zlákat k hříchu 
a získat jejich duši. Poklady ale hlídal v podobě například psa. Černý pes 
ze žlutýma svítícíma očima býval znamením pokladu. Když páni potřebo-
vali vědět, kde je poklad, lidé nechtěli vyslovovat slovo ďábel, říkali, že je 
tam zakopaný pes.

Ariadnina meč

Achillova kde ho bota tlačí

Trn za pačesy

Damoklův v oku

Danajský zlatému teleti

Chlubit se nit

Chytit příležitost sedmi pečetěmi uzavřená

Každý sám nejlíp ví, pata

Klanět se cizím peřím

Kniha dar aneb Trojský kůň

Co znamená, když se řekne…
Z knihy: Jiří Havel – Kdo má smysl pro nesmysl. Nakladatelství Albatros 
2007.
Čeká na vás několik lidových rčení. Nechtějí poučovat, mají pouze zpestřit 
naši řeč. Pokuste se vystihnout jejich obsah. Když ze tří možných odpo-
vědí vyberete tu správnou a písmeno, kterým je označena, si postupně 
zapíšete.

POZNÁTE SAMI 
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volný čas

houbařské okénko

Hlízenka sasanková
Již několikrát jsme v minulých letech zmiňovali, 
že jaro, resp. jeho začátek je období, kdy hou-
baření a mykologii vévodí vřeckovýtrusné druhy 
hub. Bylo tomu tak i v letošním roce. V Čeláko-
vicích a blízkém okolí jsme zaznamenali relativ-
ně hojný růst velkých druhů vřeckovýtrusných 
hub, např. kačenek českých, ucháčů, chřápáčů, 
řasnatek a po delší pauze terčovnice síťnaté. 
Mezi jarní vřeckovýtrusné houby patří skupina 
hlízenek, jejichž asi nejznámějším zástupcem je 
hlízenka sasanková.
Ta vytváří malé plodnice mající průměr 
1–2,5 cm pohárovitého až miskovitého tva-
ru a hnědé barvy. Třeň – stopka, je tenká, asi 
5 cm dlouhá a taktéž hnědé barvy. Vyrůstají 
z černých v zemi ukrytých hlízek (sklerocií), 
které se tvoří (parazitují) na podzim z oddenku 
sasanky napadeného houbou. Sasanka, kte-
rá je oslabena parazitující hlízenkou, většinou 
nevykvete.  Jedná se o dosti agresivní parazit, 
který dokáže svého hostitele zcela zhubit. Vy-
skytuje se březnu až květnu v listnatých lesích 
a na vlhkých loukách, vždy v blízkosti sasanky 
hajní. Je poměrně hojná, ale zcela přehlížená. 
Pro její nalezení je nutné „zakleknout a trochu 
hrabat“ – plodnice jsou dobře schované pod 
listím, barevně splývají s okolím a velikostí také 
těžko upoutají. Je zaměnitelná za jiné druhy hlí-
zenek, zejména za hlízečku orsejovou. Při ur-
čování hlízenek do konkrétního druhu je stěžej-
ní, z jakého substrátu vyrůstá. Jedna skupina 
hlízenek parazituje na oddencích či stoncích 
rostlin, druhá skupina na spadlých (především 
lesních) plodech, jako je hlízenka borůvková či 
brusinková. Všechny druhy hlízenek jsou pova-
žovány za nejedlé.

Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek,  
Spolek houbařů Čelákovice

Hlízenka sasanková, Čelákovice, 1. 4. 2020. Foto: Mi-
roslav Rudolf

Objevit Ameriku.
B – najít starou mapu; 
O – vrátit se nadšený ze zájezdu do USA; 
J – objevit to, co bylo už dávno objeveno.

Zmizet po anglicku.
B – hlasitě upozorňovat, že odcházíte; 
E – nenápadně se vytratit ze společnosti; 
Z –  před odchodem se se všemi slušně rozlou-

čit.

Polykat andělíčky.
S – topit se; 
E – hltavě pít; 
N – zajíkat se při modlení.

Jít s barvou ven.
Š – nezatajovat oblíbenou barvu; 
A – chodit v jednobarevném oblečení; 
T – přiznat se.

Držet basu.
K – pomáhat nešikovnému basistovi; 
L – dělat to, co ostatní; 
Y – dbát, aby se basa nepoškodila.

Až budou blechy kašlat.
U – studovat zdravotní stav blech; 
Š – naslouchat hlasitým bleším projevům; 
I – to, co se nikdy nestane.

Honit bycha.
E – utíkat za kamarádem; 
M – litovat nějakého dřívějšího skutku; 
U – chodit loudavě.

Svrbí ho dlaň.
H – hladil ježka; 
Á – má chuť někoho zmlátit; 
V – špatně si umyl ruce.

Poslouchá kolenem.
S – lékař specialista; 
E – nadaný lidový léčitel; 
T – je nepozorný.

Srazit kufry.
E – postavit se do pozoru; 
R – pracovat v úschovně zavazadel; 
D – srovnat boty v botníku.

Mluvit do lesa.
U – recitovat mezi stromy; 
F – marně se namáhat; 
O – hovořit s lesní zvěří.

Mazat med kolem huby.
L – dětská hra na včely; 
V – zvyk na chodské medové slavnosti; 
I – lichotit.

Uhodit hřebík na hlavičku.
L – najít správné řešení; 
E – soutěž v zatloukání hřebíků; 
D – umět správně pověsit obraz.

Teče mu do bot.
N – zapomněl boty u řeky; 
I – je mu zle; 
C – chodí v rozbitých botách.

Být z laciného kraje.
C – pocházet z chudé rodiny; 

E – neplatit dluhy; 
P – chtít něco získat hodně lacino.

Dostat košem.
B – mít pracovní úraz; 
A – být odmítnut; 
S – zranit se při košíkové.

Vzhledem k současné situaci v ČR se do 
odvolání všechen pravidelný program ruší. 
O změně vás budeme informovat na web 
stránkách a fcb. Děkujeme za pochopení.

RC ROUTA, z. s.

Dětský klub ROUTA
Provoz v Rybářské č. p. 166 pokračuje, do od-
volání a otevření ZŠ za zpřísněných hygienic-
kých a bezpečnostních podmínek – nošení rou-
šek, vstupní, průběžný a výstupní zdravotní filtr, 
snížená kapacita dětí – pouze 4 děti zároveň, 
uzpůsobený program pro děti, úprava prostoru 
klubu a častá dezinfekce, přednost v umístění 
dítěte mají rodiče zaměstnaní v IZS, samoži-
vitelé. Aktuálně je volné místo ještě pro 2 děti 
z 1.–5. třídy, provozní doba dle potřeb rodičů. 
S otevřením základních škol otevřeme i plný 
provoz 12.00–19.00 hod. a doprovody dětí ze 
školy a na kroužky. Kontakt tel.: 608 311 333, 
e-mail: routa-detskyklub@seznam.cz.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny
V současné době pozastavena vládním usnese-
ním do doby ukončení nouzového stavu. Služba 
je poskytována jen v nezbytně nutném rozsahu 
k ochraně zdraví a života. Proto nadále pod-
porujeme rodiny dlouhodobě spolupracující na 
zlepšení své situace potravinovou pomocí, kte-
rou získáváme průběžně od občanů Čelákovic 
ve spolupráci se supermarketem TESCO a od 
Potravinové banky. Nadále poskytujeme všem 
osobám v nepříznivé sociální situaci základní 
sociální poradenství např. na tel.: 608 873 926 
nebo na e-mailu: routa.sas@seznam.cz.

Vzdělávací projekt ReStartuj kariéru s ROU-
TOU pokračuje!
Stále se můžete hlásit do všech plánovaných 
aktivit projektu, registraci zajistíme bez nut-
nosti osobního setkání. Individuální kariérové 
či právní poradenství je možné využít telefo-
nicky, e-mailem či on-line. Restart klub – pro 
úspěšný návrat do zaměstnání či nový start po 
MD/RD; Manažerská akademie pro ženy – roz-
voj manažerských dovedností a podpora žen 
ve vedoucích pozicích; praktické kurzy firemní 
angličtiny a moderní počítačové kurzy, právní 
poradenství aj. Hlídání dětí zajištěno. Denní, ví-
kendové i večerní kurzy. Aktivity projektu jsou 
zdarma, určené pro rodiče dětí do 15 let (na 
MD/RD či v zaměstnání), osoby pečující, ne-
zaměstnané. Zajistěte si svou účast již nyní, 
kapacita projektu je omezena. 
Přihlášky a info: Markéta Javorská, 
tel.: 608 723 465, 
e-mail: restart.routa@gmail.com, 
www.restartujkarieru.cz.

rc routa + 
mateřské centrum
Sedláčkova 107, Čelákovice 
Stankovského 1650, Čelákovice 
(zadní vchod budovy Obecního domu)
tel.: 739 033 163
e-mail: info@rc-routa.cz
http://www.rc-routa.cz
fb: Mateřské centrum Čelákovice a RC Routa
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Čtvrtstoletí sportovní  
organizace Orka florbal

a úspěchu v ligové soutěži. Pod vedením trojice 
zakladatelů Skalický, Myslivec a Nosek opustili 
dosavadní klub a v červnu založili vlastní. Název 
je připisován Liboru Tomečkovi, který se inspi-
roval filmem Orka zabiják.  
Prvním trenérem se stal Bohumil Tomeček. 
Hned v létě roku 1995 se hráči Orky vydali na 
své první letní soustředění do Poběžovic. Sezo-
nu pak tým absolvoval ve druhé lize.
Bohužel hned tři kamarádi stojící u zrodu Orky 
nás předčasně opustili a nyní sledují naše úspě-
chy z florbalového nebe. Štěpáne, Láďo a Bo-
houši, díky moc, nezapomeneme…

Mužský tým
S rokem 1997 je spojen jeden z největších 
úspěchů klubu. Muži bojující ve druhé lize oku-
pují její špičku a soupeří s družstvem z Lovosic 
o vítězství a právo na postup mezi 12 nejlepších 
družstev v republice. Tento boj sice v závěru 
prohrává, ovšem lovosický tým postihly problé-
my a Orka otevřené okénko do nejvyšší soutěže 
využívá a pro sezonu 1997/1998 se stává účast-
níkem 1. florbalové ligy.
Rok v první lize přinesl jejím aktérům něko-
lik momentů, na které jistě nezapomenou celý 
život. Vítězství s úřadujícím mistrem 1. SC Vít-
kovice, nešťastná remíza s budoucím mistrem 
Tatranem Střešovice, ale také osudné porážky 
s Jihlavou a Brnem, které nás odsoudily k ná-
vratu do 2. ligy, ve které jsme strávili následu-
jících 9 let.
Po sestupu z první ligy nás čekalo období tvrdé 
práce a pokus znovu dobýt postupové pozice. 
Po období hledání vhodného člověka na trenér-
ský post se na několik sezon ujal kormidla Jin-
dra Rudel. V roce 2001 přebírá mužstvo Václav 
Dragoun.
Na podzim roku 2001 florbal startuje novou sou-
těž – Pohár Florbalové unie. A Orce se daří hned 
v zahajovacím ročníku. Po postupu ze základ-

Dnes je florbal u nás masovým sportem s dru-
hou největší základnou mezi kolektivními sporty 
po fotbale, v jedné sezoně se odehraje 32 tisíc 
soutěžních utkání, na vrchol své ligové sezony 
přiláká přes 12 tisíc diváků, na mistrovství světa 
přišlo rekordních 181 tisíc fanoušků, v televizi 
sledovalo jeden zápas 682 tisíc diváků. Florbal 
se nyní hraje v 74 státech. A přitom v roce 1992 
znalo florbal jen pár nadšenců.

Začátky florbalu v Čechách a Čelákovicích
Historie florbalu v Čechách se začíná psát 
v roce 1991, kdy přivezli do Střešovic první 
florbalové vybavení bratři Vaculíkové, a dali tak 
vznik nejúspěšnějšímu českému klubu Tatran 
Střešovice. V roce 1992 se zárodky florbalu 
rozšířily také do dalších měst. V roce 1993 za-
číná první celostátní liga, prvním mistrem ČR se 
stává Tatran Střešovice. V létě se také v Praze 
uskuteční první ročník dnes největšího florbalo-
vého turnaje na světě Czech Open.
Přichází rok 1994 a florbal dorazil do Čelákovic. 
První parta florbalistů se dává dohromady v so-
kolovně a zakládá se nový čelákovický florbalo-
vý klub. V tomto roce se také odehrálo historic-
ké utkání florbalu mezi čelákovickými florbalisty 
a házenkáři, z nichž mnozí po rozpadu házené 
skončili v náručí florbalu a Orky.
Postupně s florbalem začali koketovat lidé 
z různých čelákovických klubů a sportů. Na-
příklad od fotbalu zběhnul k florbalu Roman 
Čečák, tenisovou raketu vyměnil za florbalku 
Štěpán Myslivec, stejně jako od stolního tenisu 
přišel Michal Novotný. Největší příliv sportovců 
přišel z házené – Marek Skalický, Ladislav No-
sek, Martin Bajer, Tomáš Bartoň, Petr Klauda, 
Václav Dragoun a další.

Jak tedy vznikla Orka
V polovině roku 1995 chtěla část hráčů jít ces-
tou výkonnostního sportu, kvalitních tréninků 

ních skupin se utkává v osmifinále a čtvrtfinále 
s tehdy už extraligovými kluby Sparta Praha 
a Buldogs Brno. Na domácí půdě dokázala Orka 
oba zápasy vyhrát 3:2 a postoupila s velkými 
oslavami do závěrečných bojů finálové čtyřky 
v Ostravě. V semifinále ovšem až po samostat-
ných nájezdech končí s SSK Future a odváží si 
bronzové medaile.
V roce 2005, v době desátého výročí klubu, při-
chází Orka se zajímavým tahem, když angažuje 
trenérku Zuzanu Martínkovou. Žena u kormidla 
mužského týmu si vedla dobře a cíl pro sezonu 
– udržet v těžké konkurenci druhou nejvyšší ligu 
– byl splněn. Po roce se žezla ujímá Michal Tru-
neček, první ligu se už ale zachránit nepodařilo 
a Orka klesá do 2. florbalové ligy.
Týmu se po sestupu ujímá nový trenér Martin 
Bajer a zůstává na pozici dlouhých 10 let. Stává 
se tak nejdéle sloužícím trenérem v klubu. Orka 
vždy jistě udržela svoji pozici ve druhé lize a po-
hybovala se v horní polovině tabulky. V sezoně 
2014/2015 byla nově vytvořena kvalitnější třetí 
nejvyšší soutěž – Národní florbalová liga. Orka 
do ní postoupila a v hned jejím prvním roční-
ku zabodovala a skončila na 4. místě. Soutěže 
se neustále zkvalitňují a Orka postupně klesá 
v tabulce k nižším patrům a musí se dvakrát 
zachraňovat v play-down. Je jasné, že si již ne-
vystačí jen s vlastními odchovanci a musí posílit 
a omladit. Do týmu se začínají zapracovávat na-
dějní mladí hráči a junioři, a i herní styl se začíná 
pomalu měnit.
Trenérského žezla se ujímá Michal Schwan 
a mladý tým se začíná sehrávat. Do Orky se vra-
cí ze Sparty její odchovanci a Orka opět míří ke 
špičce tabulky. V sezoně 2018/2019 nám těsně 
unikl postup do 1. ligy, když jsme neuspěli v ba-
ráži. Ještě lepší výsledky přišly v aktuální sezo-
ně, Orka vyhrála základní část i první zápasy 
v play-off, pak ale byla bohužel kvůli pandemii 
ukončena a postup se nekoná. 

Je to až neuvěřitelné, ale florbal, tento mladý a dynamický sport, má za sebou už pěknou 
historii. A její nedílnou součástí v České republice je i Orka, která se řadí mezi nejstarší flor-
balové kluby. Od jejího vzniku před 25 lety ušel florbal pěkný kus cesty.

Orka florbal, z. s. Foto na straně 18–19: archiv klubu
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Od sezony 1996/1997 kromě áčka nasazuje Orka také svůj B-tým, který 
bojuje v nižších soutěžích. Do béčka se postupně přesunují starší hráči 
a také zde získávají ostruhy junioři, a tak vzniká zajímavý mix zkušeností 
a mládí. 
V sezoně 2019/2020 Orka přihlašuje dokonce svůj C-tým, ve kterém se 
sešla parta hráčů Orky, kteří se po krátké pauze k florbalu opět vrátili.

Mládež
Už v roce 1997 Orka přihlašuje juniorský tým a na jaře roku 2000 pořádá 
nábor do žákovských družstev jak v Čelákovicích, tak v Brandýse pro děti 
ročníků narození 1985 a mladší. Dnes už jsou naši první žáci tátové od ro-
din. Prvními žákovskými trenéry se v Čelákovicích stávají Ladislav Nosek 
a Václav Dragoun. V Brandýse potom Jan Jirovský s Michalem Schwa-
nem. Pro sezonu 2000/2001 přihlásilo vedení družstva mladších i starších 
žáků. Postupně Orka přihlašovala další družstva a nyní již několik let plně 
pokrývá všechny kategorie od předpřípravky až po dospělé.
V Čelákovicích za posledních patnáct let strávili u dětí v trenérské funkci 
nejvíce času určitě Martin Mikšovský a Standa Rubeš. Jejich entuziasmus 
pobláznil už několik generací dětí a dokázal spojit i rodiče. Kolem týmů tak 
vzniká unikátní parta, která spolu žije nejen na zápasech, ale i mimo ně.
V roce 2011 se vrátila do Orky zpět Zuzana Martínková, ovšem teď už pod 
jménem Dragounová, aby zde zahájila práci s dětmi podle nové dlouhodo-
bé koncepce, která myslí na všestranný a zdravý rozvoj zejména nejmen-
ších dětí a směruje maximální výkon do dospělejších kategorií a do mužů.

Stopy Orky ve velkém světě florbalu
Stopy Orka zanechala nejen v našem regionu. Z našich řad vzešel dlou-
holetý prezident České florbalové unie Filip Šuman, který odehrál za Orku 
153 utkání a dlouhé roky stál v čele našeho výkonného výboru jako před-
seda. V roce 2000 byl zvolen prezidentem ČFbU a tuto funkci zastává do-
sud, mimo jiné zasedá také ve vedení světového florbalu v IFF a zastupuje 
florbal jako místopředseda ČOV. 
Zmínit musíme dlouholeté hráče nejvyšších soutěží Petra Klaudu a Micha-
la Schwana. Jejich angažmá ve Spartě Praha a TJ JM Chodov byla velmi 
úspěšná. V současnosti v mužském áčku Sparty válí Matěj Pruner, Jakub 
Čáp kromě Sparty okusil i sezonu v Rakousku.

Současnost a budoucnost
V současnosti vede klub jako předseda Michal Novotný, místopředsedou 

téma 

je Martin Bajer a spolu s dalšími pěti členy výkonného výboru mají na sta-
rosti kromě sportovní stránky také dobrou spolupráci s městem, sportovní 
reprezentaci Čelákovic, kulturní a společenské akce a zajištění chodu klu-
bu. Aktuálně má Orka 473 aktivních členů, z toho je 401 z řad mládeže. 
Orka má 18 družstev všech věkových kategorií, v klubu pracuje šéftrenér 
mládeže, sekretář klubu, 11 hlavních trenérů a 13 asistentů trenéra. A-tým 
mužů hraje Národní ligu, junioři 2. ligu a dorostenci 1. ligu.
Mimo sportovní aktivity pořádá Orka i společenské akce. Patří mezi ně 
tradiční ples, dětský den, mikulášská, vánoční turnaj, letní turnaje a sou-
středění.
Největším problémem a bolestí klubu zůstává, že v našem městě i v nej-
bližším okolí chybí sportovní hala, kde bychom mohli trénovat a hrát svá 
utkání. Jsme tak jediný klub na této úrovni, který nemá svou domácí halu 
a nemůže hrát domácí zápasy ve svém městě. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli, podílejí nebo 
budou podílet na činnosti Orky nebo nám drží palce. Věříme, že dnešní 
aktuální situaci všichni ve zdraví přečkáme, a těšíme se, že se co nejdříve 
uvidíme opět na hřišti.

Téma zpracoval
Martin Bajer

Rok 2001 – semifinále poháru v Ostravě.

Rok 1995 – první sezona.

Rok 2017 – udržení Národní ligy s omlazeným týmem.

Rok 2002 – účastníci druhé nejvyšší soutěže.

Rok 2008 – před zápasem s Chodovem ve 2. lize.
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Nácvik překonání Tyrolského traverzu. Foto: archiv 
OCR Čelákovice

TJ Spartak Čelákovice, z. s.

Malé ohlédnutí za zatím posledními závody na 
začátku března. Dokonce dvojnásobné zastou-
pení jsme měli na Halovém mistrovství České 
republiky Martinem Buchtou a Petrem Špitál-
ským. A hned největší úspěch za poslední roky. 
Martin doslova létal ve skoku o tyči, až si dole-
těl, s výsledkem 380 cm, pro bronzovou medai-
li. To je nový oddílový rekord Staré Boleslavi, za 
kterou závodí v kategorii žactva.
Petr při své premiérové účasti na republikovém 
šampionátu skončil ve výšce na 11. místě vý-
konem 166 cm. Oba dva atleti mají perfektně 
našlápnuto na další rekordy.

Miroslav Šup

Oddíl atletiky

OCR Čelákovice

Monkeys trénink
V měsíci březnu jsme byli nuceni přerušit spor-
tovní aktivity. Než se tak stalo, uskutečnil se 
speciální trénink OCR Monkeys. Jedenkrát 
měsíčně se setkáváme na workout hřišti v Jiři-
ně, které si trochu vylepšíme. Na „opičím“ tré-
ninku si každý vyzkouší několik překážkových 
drah, při jejichž překonávání se nesmí dotknout 
země. Během zdolávání trati si vyzkouší zdat-
nost nejen fyzickou, ale i psychickou – od po-
sílení úchopu, šplhání, ručkování, balanc nebo 
flexibility až po odbourání strachu z výšek. Na 
své si přijde jak začátečník, tak pokročilý, pro-
gram připravujeme pro všechny „opičí“ úrov-
ně. Už se těšíme, až bude možné opět tréninky 
rozjet naplno!

Honza Pfeffer, OCR Čelákovice

Příprava opičí dráhy. Foto: archiv OCR Čelákovice

Martin Buchta ve skoku o tyči. Foto: Jiří Kottas

Šachový oddíl
Tato doba je obtížná i pro šachový sport. Většina akcí byla odložena nebo zrušena a vzhledem k tomu, 
že dodržet minimální vzdálenost 2 metry mezi šachisty lze opravdu těžko, uvidíme, kdy se uvidíme.
Trenéři však nezahálejí a věnují se přípravě našich talentů díky internetu, stejně jako ve školách, roz-
mlouvají s nimi prostřednictvím moderních technologií a snaží se je zaměstnat alespoň vyplňováním 
automatických formulářů.
Na přelomu března a dubna proběhla mezi nováčky a pokročilými soutěž v luštění diagramů. Absolutní 
vítězkou mezi dívkami se stala Zuzana Chalupová, aktivní členka našeho nově otevřeného kroužku 
v Nehvizdech. A aby té radosti v Nehvizdech nebylo málo, vítězem mezi hochy se stal Jan Berg. Obě-
ma moc gratulujeme a věříme, že budou i nadále v práci pokračovat.
Nezahálí ani naše dospělá část, Václav Mácha, jeden z našich nejaktivnějších členů, rozjel i pro dospě-
lé sérii internetových turnajů, do níž je možné se přihlásit.
Nezbývá než doufat, že prognózy o uvolnění karantény budou pravdivé, a my budeme schopni řádně 
dokončit sezonu. Peter Janda

Zuzana Chalupová, jež vyhrála naši luštitelskou soutěž. 
Foto: archiv oddílu

sport

kulturistika

Máme další nový stroj
Rádi bychom vás alespoň trochu potěšili v této 
nelehké době. Kulturistický spolek Čelákovice 
zakoupil další nový stroj do posilovny v multi-
funkčním domě v Kostelní ulici. Na nové zako-
pávání se můžou těšit jak stávající členové, tak 
noví zájemci, kteří by se k nám rádi přidali. Lze 
nás kontaktovat na telefonním čísle 606 725 277 
a na facebooku Kulturistický spolek Čelákovice, 
i s dotazy na znovuotevření posilovny. Těšíme 
se, že otevřeme ihned, jakmile to bude možné. 
Za finanční spoluúčast na pořízení stroje děku-
jeme městu Čelákovice. Všem přejeme pevné 
zdraví v těchto dnech a doufáme, že se brzy 
shledáme.

Sabina Karlová Hořejší,  
Kulturistický spolek Čelákovice
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První „jarní“ branku vstřelil v Divišově Kolovecký v zeleném dresu. Foto: archiv M. Šikla

sport / školství / inzerce

fotbal

SK Union – fotbalové soutěže 2019/2020 skončily
V minulém Zpravodaji jsem vyjádřil spokojenost 
s výsledkem prvního jarního kola, kdy Union vy-
hrál v Divišově a připsal si první jarní body. Nyní 
s odstupem času mohu konstatovat, že to byly 
i body poslední. Z důvodů pandemie korona-
viru rozhodlo vedení FAČR o ukončení všech 
amatérských soutěží včetně mládeže. Konečné 
pořadí bude odpovídající stavu po 16. kole, ni-
kdo nebude postupovat ani sestupovat. Aktiv 
pro nový ročník by měl proběhnout do poloviny 
srpna, mistrovská soutěž zahájena do začátku 
září – pokud nás již nebude trápit nějaký virus. 
U profesionálních soutěží je snaha sezonu do-
hrát, v jaké podobě zatím není jasné, možností 
je několik.
Jak tedy skončil neúplný ročník pro fotbalisty 
Unionu?
A-mužstvo po výhře v Divišově získalo 16 bodů
a při skóre 18:30 obsadilo 14. místo. Další dvě
mužstva Luštěnice a Bousov mají stejný počet
bodů, ale lepší skóre. Rejšice a Mělník uhrály
po 17 bodech. Poslední dvě místa obsadila Čá-
slav a Záryby. Naopak vítězem se stal nováček
z Hlízova se 45 body před Českým Brodem „B“
s 38 body atd.
Osmnáct branek je druhý nejmenší počet z celé
tabulky. Největší podíl měl Dalekorej se 4 tre-
fami, Náhlovský 3 (všechny z penalt), Pánek,
Kadeřábek po dvou a dalších sedm hráčů po
jedné brance. Nejplatnějším hráčem tohoto ne-
úplného ročníku byl Pavel Bařina, který pobyl na 
hřišti celkem 1 251 minut, následován Pánkem – 
1 249 minut a Jirkou Homolou s 1 248 minutami
atd. Union do ukončení sezony sehrál celkem
25 utkání včetně přátelských, z toho 9 vyhrál při
celkovém skóre 48:55.
Stejně jako u dospělých byly ukončeny soutěže
mládežnických celků. Nejúspěšnějším kolekti-

vem bylo mužstvo staršího dorostu. Pod vede-
ním dvojice Kujal-Fantík jako nováček soutěže 
obsadilo první místo ve Středočeském přeboru 
„B“. Na čele tabulky stanulo po 15 odehraných 
kolech se ziskem 33 bodů pronásledováno Po-
děbrady, které měly 29 bodů, ale zápas k dobru. 
Trenéři se opírali hlavně o hráče osy týmu Janda 
– Fantík – Buriánek – Hromas, který byl i nejlep-
ším střelcem s 10 góly. Výsledek dorostu dává
předpoklad úspěšného doplnění „A“ mužstva.
Mladší dorostenci dosáhli v tabulce na 5. místo,
když získali 27 bodů při skóre 45:18. Střelecky
se prosadil Červený se 6 góly následován trojicí
Linka, Štrobl, Tůma s 5 trefami. Úspěšným cel-
kem bylo mužstvo starších žáků. V předběžně
ukončené soutěži skončili žáci na 2. místě se
ziskem 37 bodů, ale bez zápasu SK UNION–
PEČKY, který byl odložen. Stejný počet bodů
získal soupeř z Poděbrad (s plným počtem zá-
pasů) mající lepší skóre. Střelcem Unionu byl
Sebera s 19 góly, následován dvojicí Kratzman
a Lopatář s 8 góly. Tým mladších žáků v pře-
boru Středočeského kraje obsadil 8. místo při
zisku 24 bodů a skóre 70:49. Největší podíl na
brankách měl Kodera s 25 brankami, následo-
ván Kubečkou s 11 brankami atd. Přípravky
odehrály podzim turnajově a další pokračování
je zrušeno.
Fotbalové soutěže 2019/2020 jsou tedy mi-
nulostí, a tak se naskýtá otázka, co bude, až
skončí karanténa. Fotbal, vlastně celý sport, to
nebude mít lehké hlavně v oblasti ekonomic-
ké. Otázkou bude, jaký bude přístup drobných
sponzorů, jak klub zajistí úhradu režijních nákla-
dů a v neposlední řadě, jak přistoupí ke složité
době samotní hráči na amatérské úrovni. Na
odpovědi si budeme muset počkat.

Milan Šikl

základní umělecká
škola jana zacha

Vašátkova 343, Čelákovice
tel.: 326 991 260
e-mail: info@zuscelakovice.cz
http://zus.celakovice.cz

Přijímací řízení pro
školní rok 2020/2021

Zájemci o studium vyplní a odešlou elektronic-
kou přihlášku ke studiu z webových stránek 
školy. Počet nově přijatých žáků je omezen cel-
kovou kapacitou školy.
S ohledem na mimořádná opatření a v návaz-
nosti na vývoj epidemiologické situace jsou žá-
dosti přijímány bezkontaktně.
Situace se může změnit, proto sledujte webové 
stránky školy. Na dotazy rádi odpovíme a po-
drobnější informace získáte na kontaktech výše.

Jan Bláha, zástupce ředitelky

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech si připomínáme 75 let od 
konce druhé světové války v Evropě, 75 
let od osvobození naší země od fašismu, 
kterému padlo za oběť 365 tisíc Čecho-
slováků. Největší podíl na vítězství nad 
fašismem ze spojeneckých armád měl 
Sovětský svaz – 144 tisíc rudoarmějců 
zaplatilo za naši svobodu svým životem. 
Na našem území ale krvácely i jiné náro-
dy: Rumuni, Poláci, Američané a další. 
Původně se připravovaly historické re-
konstrukce bitev, besedy, promítání do-
kumentů, pietní akty.
Situace v naší zemi nám ale nedovoluje si 
důstojně toto významné výročí připome-
nout. V našem okrese máme řadu památ-
níčků a pietních míst vztažených k nej-
většímu válečnému konfliktu v dějinách. 
Připomínají i ty, kteří v samém závěru 
války položili za vítězství oběť nejvyšší 
a zpátky se do svého domova nevrátili. 
Položme alespoň u každého památníčku 
kytičku šeříku a vzdejme všem obětem 
úctu. Tiše. A také hlasitě – tím, že nedo-
pustíme přepisování historie, zaměňová-
ní vítězů a poražených, příčin a následků, 
tím, že nedopustíme, aby se zvěrstva fa-
šismu v jakékoliv podobě opakovala.

komunisté okresu Praha-východ




